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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 7 april  

Vandaag gaan we op groepsuitstap met heel de scouts. Jullie hebben normaal een mail/brief gekregen met meer 

informatie. Hopelijk zijn jullie aanwezig!  

Zondag 14 april  

We gaan op zoektocht naar paaseitjes. Omdat het volgende week Pasen is hebben wij 

gevraagd aan de paashaas om voor ons ook al wat paaseitjes te verstoppen. Onze goede 

vriend heeft dit natuurlijk ook gedaan. Wij hebben er al zin in! We beginnen met onze 

zoektocht om 14:00u en om 17:00u hebben we ze allemaal wel gevonden.  

Zondag 21 april  

Het is geen scouts vandaag ☹ Jullie mogen allemaal paaseitjes gaan rapen! Omdat jullie 

vandaag zo veel chocolade gaan eten is het vandaag geen scouts. Geniet van de paaseitjes!  

Zaterdag 27 april 

Wij gaan op kapoenendag! Jullie krijgen hierover meer informatie. Hopelijk hebben jullie er allemaal super veel zin in! 

Zondag  28 april  

Omdat jullie waarschijnlijk zo moe zijn van de kapoenendag gisteren is het vandaag geen scouts.  

 

  



Kabouters 
07/04 

Vandaag gaan we de diertjes in planckendael een bezoekje brengen. 

Hiervoor is een mailtje gestuurd, raadpleeg deze voor meer info. 

 

14/04 

Rolstoelen, loopkrukken, blinden, doven, noem maar op. Vandaag doen we gehandicapten vergadering. Van 14u tot 17u 

21/04 

Aangezien jullie het veel te druk hebben met paaseieren rapen 

en opeten, is het vandaag geen scouts. Maar treur niet, jullie 

kunnen ons morgen allemaal komen bezoeken op de jaarmarkt. 

Wij staan daar met het tofste kraampje van de hele markt om 

geld in te zamelen voor ons kamp! 

 

 

28/04 

Eindelijk is het zover en is het gouwweekend. Meer info is te vinden in de e-mail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MVG Julie leiding 

Ruben, Nette, Wannes en Yarni 

  



Welpen 
7 april 

We gaan op daguitstap met heel de scouts. We gaan naar het verre 

mechelen om de dieren in Plankendael te bezoeken. Lees zeker de brief 

nog eens waar alle informatie instaat zodat jullie niets vergeten. 

 

 

14 april 

Het is weer al een tijdje geleden dat we een echt bosspel hebben 

gedaan dus daar brengen we vandaag verrrandering in.  

 

 

21 april 

Iedereen is te druk bezig met het rapen van paaseitjes, dus vandaag 

slagen we de scouts een keertje over. Tot volgende week! En vrolijk 

Pasen!! 

 

 

26-28 april 

Wat is er leuker dan met de welpen op weekend gaan? Met alle welpen van heel de 

omgeving op weekend gaan. Het is gauwweekend ,meer informatie komt nog via mail. 

 

 

 

 

 

  



Jonggidsen 
Zondag 7 April 

Vandaag verzamelen we eens niet om 14u aan de scouts. In de 

plaats daarvan komen we om 9:20 samen aan het station om 

op daguitstap te vertrekken naar Planckendael! Vergeet zeker 

je uniform en eventueel je abonnement niet. Voor deze activiteit 

moest je wel op voorhand inschrijven, als dat niet is gebeurd ga je 

helaas niet meer mee kunnen 

 

Zondag 14 April 

Worstjes op een stokje prikken, een spiegelei bakken op een hete steen, patatten in zilverpapier, 

kleren die naar de rook stinken… kortom het is tijd om woudloperskeuken te doen  

 

 

Zondag 21 April 

Vandaag gaan we allemaal gezellig thuis paaseitjes rapen. Het is dus geen 

scouts deze zondag.  

 

Vrijdag 26 April tot Zondag 28 April 

Ook dit weekend is het geen gewone vergadering. We gaan namelijk met 

alle jonggivers van de gouw samen op weekend!!! Verdere informatie 

hierover krijgen jullie op een aparte mail doorgestuurd  

 

 

 

Groetjes, 

De opperjonggidsen 

 

  



Jongverkenners 
Zondag 7 april 

Vandaag gaan we met z’n allen tezamen naar Planckendael op 

een grote gemeenschappelijke groepsuitstap! Neem zeker jullie 

gsm/foto apparaten mee voor mooie foto’s en herinneringen 

vast te leggen! (Om deel te nemen aan deze uitstap moet je op 

voorhand zijn ingeschreven.)    

 

Zondag 14 april 

  Vandaag word een sportieve zondag! We gaan heel wat sporten 

door elkaar klutsen en er een gekke sportieve boel van maken. 

Doe goede sportschoenen aan en een zorg voor een extra dosis 

aan barstende energie!  

 

 

Zondag 21 april 

Vandaag is het GEEN Scouts omdat we allemaal lekker gezellig Pasen aan 

het vieren zijn met onze familie!  

 

Zondag 28 april 

De lente is al een stevige maand bezig dus gaan we dat weer zo goed 

mogelijk proberen te benutten. Het is tijd voor een reuzegroot 

ganzenbord! Dat hebben jullie goed gelezen, vandaag gaan we onszelf in 

levensechte pionnen veranderen op dit reuze bord en hopelijk kunnen 

jullie tot de overwinning waggelen! 

 

Tot zondag! 

Van jullie lieftallige leiding, 

Samuel, Nette & Fien. 

  



Givers 
Zondag 7 april 

Na vele lange jaren gaan we eindelijk nog eens op daguitstap met de 

gehele scouts. Alle info en inschrijvingen zijn reeds via mail gebeurd, maar 

bij deze toch nog eens de belangrijkste info: 

• Vertrek: 9:20 Station Nijlen 

• Aankomst: 18:20 Station Nijlen 

• Waar:   Planckendael 

• Uniform: UITERAARD 

• Drinkenbus: Aangeraden mee te nemen 

• Amusement: Gegarandeerd 

Zondag 14 april 

Naar de aanloop van Pasen moeten we zeker nog eens opfrissen waarom 

Pasen er is. Dit begon jaren geleden (vele jaren geleden) bij de een of 

andere geboorte van een kinneke in een bakske vol me stro ofzoiets. Ze 

noemde da Kerstmis en dat gaan we nu nog eens opfrissen. Hiervoor 

houden we dus onze Kerstmisvergadering. In tegenstelling tot een 

normale Kerstmis valt de deze op 14 april 2019 van 14u tot 17u raar maar 

waar.  

Zondag 21 april 

Omdat wij zelf te druk bezig zijn met paaseieren te zoeken is het vandaag GEEN vergadering. 

Zondag 28 april 

Nu Pasen voorbij is kunnen we eindelijk de overgebleven eitjes 

gaan zoeken. Zijn ze al gesmolten of toch reeds gevonden? 

Wie zal het zeggen. Wij misschien van 2 tot 5, en anders is dit 

toch maar VEIGEUH na Pasen. 

 

 

 

Groetjes van je leiding, 

Het ei en de paashaas (maar wie was er nu eerst?) 

 

 

 



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
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