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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 4 november 

Het is weer tijd voor ons jaarlijks Mosselfeest!! Dit weekend zijn jullie 

allemaal welkom om lekkere mosselen te komen eten op de scouts. 

 

Zondag 11 november 

Vandaag spelen we allemaal spelletjes op wieltjes. Jullie mogen 

allemaal iets meenemen op wieltjes. We spreken om 14u af op 

de scouts en we ronden af om 17u. 

 

Zondag 18 november 

Wat eten we vandaag? Spaghetti! Vandaag is het 

spaghetti vergadering.  

Hopelijk hebben jullie veel honger. 

We spreken af om 14u en gaan met een volle maag naar huis om 17u. 

 

Zondag 25 november 

Vandaag spelen we 1 tegen allen. We hebben jullie vandaag dus allemaal 

nodig. Hopelijk kunnen jullie alle opdrachten vervullen.  

We beginnen om 14u en om 17u mogen jullie terug naar huis. 

  



Kabouters 
2-3-4 November 

Seg ken je Jan de mosselman, mosselman, mosselman,… Dit weekend is het geen gewone 

vergadering maar is het ons jaarlijks mosselfeest!! Dus dit weekend kunnen jullie komen 

smullen van heerlijke mosselen. Zeker komen dus!! 

Zondag 11 November 

Neem vandaag allemaal iets met wielen mee want JA JA dat 

hebben jullie goed geraden het is WIELTJESvergadering!!!! 

 

 

 

Zondag 18 November 

Vandaag gaan we 1 tegen allen spelen. Eens kijken of de kabouters onze lijst met opdrachten 

op tijd kunnen vervullen. Wil je de uitdaging aangaan, kom dan naar de scouts om 14u en 

tegen 17u zien we of het jullie gelukt is. 

23-24-25 November 

WEEKEND!!!! We zullen er eens een knotsgek weekend van maken vol actie en enthousiasme. 

Verdere info volgt nog via mail. 

 

 

 

 

 

 

Groetjes, 

rUbEn-wAnnEs-nEttE-yArnI. 

  



Welpen 
Zondag 4 november 

Vandaag is er jammer genoeg geen vergadering, maar 

geen paniek, het is nu eenmaal het jaarlijkse Mosselfeest 

van onze scouts. Jullie leiding is dan volop bezig met het 

klaarmaken en serveren van lekkere mosseltjes. Jullie 

zijn alvast allemaal welkom om mosseltjes, vol-au-vent 

of frikadellen met krieken met jullie familie te komen 

eten. Meer info over het mosselfeest vinden jullie op de 

scouts site. 

Zondag 11 november 

Hopelijk is jullie maag al leeg na het grote eetfestijn want vandaag houden wij een 

spaguettivergadering. Jullie worden om 14uur verwacht aan de scouts lokalen. 

Zondag 18 november 

Hoe kan jij om met een handicap? Kom dit vandaag op onze vergadering uitzoeken want het 

zijn Paralympische spelen. Allemaal paraat om 14u aan de lokalen. 

Zondag 25 november 

Eindelijk, we vertrekken allemaal samen op weekend !!! Het thema is geheim agenten dus 

neem alvast jouw beste verkleedkledij mee. We spreken af op vrijdag 23 november om 18:30u 

aan het station van Nijlen. Meer info volgt nog via mail. 

 

Groetjes, 

Sander, Stijn, Flisse en Eva-Laura 

  



Jonggidsen 
2, 3 en 4 november 

 

Het jaarlijkse Mosselfeest van scouts Nijlen is er weer! Jullie zijn 

allemaal welkom om een lekkere portie mosselen te eten. Een 

handje bijsteken mag altijd 😉 

 

 

11 november 

Het Mosselfeest kan niet blijven duren. Daarom hebben we vandaag jullie hulp nodig om de 

constructies af te breken.  

18 november 

Aangezien de weergoden ons niet gezind 

waren de vorige keer, proberen we het 

deze week opnieuw. Neem allemaal jullie 

charmantste glimlach mee want we 

vertrekken op ruiltocht! 

 

 

23, 24 en 25 november 

Mekaar 1 keer per week zien is toch weinig he? Kom, we 

vertrekken allemaal samen op weekend! Meer info komt 

nog via mail. 

 

 

 

Dikke knuffel xoxo 

Sylke, Wannes en Isabeau 



Jongverkenners 
Zaterdag 3 november en zondag 4 november 

MOSSELFEEST!  

Probeer zo veel mogelijk te komen helpen, gedurende 

de hele dag zijn er zeker mogelijkheden om jezelf nuttig 

te maken!  

 

Zondag 11 november  

We verwachten jullie om 14u om eerst de mosseltoren weer af te breken. Nadien 

spelen we nog eens échte pleinspelen!  

 

Zondag 18 november  

We gaan op tijd beginnen werken aan jullie kookkunsten 

zodat dat tegen het kamp helemaal goed zit. We starten om 

14u en tegen 17u hebben we hopelijk lekker gegeten!  

 

Vrijdag 23 november – Zondag 25 november  

We gaan op WEEKEND!!! Joepie! Meer uitleg volgt nog via mail. We zouden voor 

dit weekend wel ouders nodig moeten hebben die ons kunnen brengen/ ophalen, 

het is ongeveer 50 minuten rijden. Ouders die kunnen, mogen die altijd via mail 

laten weten, alvast bedankt!  

  



Givers 
Vrijdag 2, zaterdag 3 en zondag 4 november 

MOSSELFEEEEEEEEEEST 

Zoals jaar en dag houden we met de scouts ons 

mosselfeest. Dit draait niet vanzelf en hier zijn alle 

werkende handen welkom. Daarom doen wij beroep op 

jullie om mee de handen uit de mouwen te steken om er 

weer een fantastisch weekend voor de scouts van te 

maken. 

 

Zondag 11 november 

Nu het mosselfeest voorbij is kunnen we onze constructie weer afbreken. Met hoe meer we 

zijn hoe rapper het weg is zodat we nog andere spellen kunnen spelen. 

 

Zondag 18 november 

Doe die kilt al maar aan, hol een balk uit en 

neem je kleinste hamer mee want vandaag 

gaan we ontdekken wie de enigste echte schot 

is onder jullie. Allen op post om 14u zodat we 

aan onze highlandgames kunnen beginnen. 

 

Vrijdag 23, zaterdag 24 en zondag 25 november 

Zoals reeds aangekondigd gaan we lekker op weekend. Extra info komt nog via mail. 

 

Scottish greetings, 

William & Wallace 

 

 

 



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
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