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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 3 februari 

Vandaag gaan we terug naar jaarlijkse traditie SCHAATSEN! We staan allemaal paraat om 

13.00u aan de scoutslokalen, dan rijden we met z'n allen naar de schaatsbaan in Herentals. 

Om 16.30u mogen de mama's en papa's jullie terug komen halen aan de schaatsbaan, zodat 

we om 17.00u aan de scoutslokalen zijn. Breng zeker allemaal jullie handschoenen en €6 

mee voor het schaatsen. Kapoenen die zelf schaatsen hebben, mogen deze ook zeker 

meebrengen! Voor het heen en weer rijden rekenen we op de ouders. Hiervoor zal er ook 

nog een mail volgen. 

 

 

Zondag 10 februari 

Vandaag gaan we gezellig binnen zitten en gezelschapsspelletjes spelen! Vergeet zeker niet om je favoriete 

gezelschapsspel mee te nemen zodat we dit zeker kunnen spelen. We beginnen om 14u en stoppen om 17u. 

Zondag 17 februari 

Het is juist Valentijn geweest en dat laten we niet zomaar voorbij gaan dus daarom 

bakken we  koekjes! Daarna kunnen we deze nog zelf versieren. Als de koekjes klaar 

zijn kunnen we er zelf van smullen samen met een drankje! We beginnen om 14 uur 

en eindigen om 17u. 

Zondag 24 februari 

We gaan vandaag alle gekende en grote groepsspelletjes spelen maar dan tegelijk. Ooit al eens vlaggenroof en kat-en-

muis door elkaar gespeeld? Nee, voor alles een eerste keer! De allerleukste massaspelen komen aan bod.  We beginnen 

om 14 uur en eindigen om 17u. 

 

Groetjes van jullie aller tofste leiding, 

 Hanne, Rikke, Bent, Eline, Alexia en Zoë 



Kabouters 
Zondag 3 februari 

 

Het is weer zo ver ! We gaan vandaag met heel de scouts 

schaatsen in Herentals! Trek dus al maar dikke sokken aan en een 

stevig paar handschoenen voor deze te gekke middag ! Om 13u 

spreken we af aan de scouts. We hopen dat er een aantal lieve 

mama’s en papa’s die de kabouters willen brengen en halen. 

Tegen 16u30 keren we terug huiswaarts, met hopelijk een toffe 

ervaring achter de rug! 

 

Ook vragen we aan iedereen om €6 mee te brengen voor de huur 

van de schaatsen. 

Vergadering is dus van 13u tot 16u!!! 

 

 

Zondag 10 februari 

 

Het is weer eens tijd voor de ultieme uitdaging! Een LADDERCOMPETITIE ! 

Kan jij het hoogst geraken in de ladder en versla je alle andere kabouters ? 

Kom dit ontdekken van 14u tot 17u op de scouts! 

 

 

Zondag 17 februari 

 

Vandaag een klassieker: Pleinspelletjes! 

Deze gaan door van 14u tot 17u. 

Allen paraat! 

 

Zondag 24 februari 

 

Wie o wie is de dader ? Waar heeft hij de misdaad gepleegd en met wat ? 

Dat vinden jullie vandaag uit ! 

Alle speurneuzen zijn welkom om 14u en hopelijk hebben we de dader 

gevonden om 17u ! 

 

 

 

 

Groetjes van Yarni, Ruben, Wannes en Nette :-) 

 

  



Welpen 

3 februari 

BIM BAM BOEM, het de eerste maand van het jaar is weeral oem, maar niet getreurd want ook in februari staan 

wij in voor allemaal zotte activiteiten. Daarom starten we al ineens met er een dikke lap op te geven en gaan we 

SCHAATSEN, JOEPIEIEIEIE. Helaas heeft het waarschijnlijk niet hard genoeg geregend en gevroren om onze 

parking om te toveren tot een schitterende ijspiste, dus gaan we richting Herentals. Dit is natuurlijk niet gratis en 

daarom vragen wij om 6 euro over te schrijven op de rekening BE24 3631 3856 4338. Verder zullen de ouders 

in normaal geval al een mailtje krijgen voor verdere vervoersplannen te regelen zodat we ook aan het milieu 

denken en met zo weinig mogelijk auto’s tot daar raken. Ook zullen we vroeger vertrekken namelijk om 13u aan 

de scouts en we zullen rond 17u terug aan het lokaal zijn. 

10 februari 

Iedereen heeft het hoogstwaarschijnlijk al wel eens ganzenbord gespeeld, maar toch moeten we de vraag 

stellen. Wie o wie heeft er al eens reuzenganzenbord gespeeld waarbij jullie als welpen de enige echte ganzen 

mogen spelen. (voor zij die het durven en verkleed komen als gans zullen een ontzettend voordeel verdienen 

dat jou kan helpen het spel te winnen.) Kom dus de grootste gans uithangen van 14u tot 17u. 

17 februari 

Om dat een echte scout houd van de wereld te verkennen gaan we dat ook vandaag doen. Dit aan de hand van 

allemaal verschillende tochttechnieken die jullie zelf onder de knie gaan moeten zien te krijgen om het eindpunt 

te halen. Hierbij het belangrijkste motto dat jullie vanaf nu tot het einde van jullie leven moeten onthouden : Een 

scout is nooit verdwaald, hij is gewoon op avontuur. Dus laten we het avontuur beginnen om 14u aan het lokaal 

en als alles mee valt is het avontuur rond 17u afgelopen. (om met het afgelopen geen al te best woordmopje te 

maken) 

24 februari 

POEF, en toen waren we terug in de middeleeuwen. Daarom houden we vandaag de enige echte ridderspelen. 

Winnen de Tempeliers of winnen de Saracenen. Het ultieme gevecht zal uitgevochten worden vanaf 14u, om 

17u zou de slag gestreden moeten zijn en mogen de gewonden van het slachtveld worden verzameld.(ni echt 

liefst, die zin klonk gewoon goed) 

  



Jonggidsen 
Zondag 3 februari 

Het jaarlijks schaatsuitstap is er eindelijk!! We spreken af om 12:30 aan de 

scouts om met de fiets naar de schaatsbaan in Herentals te gaan. Vergeet 

allemaal zeker niet om 6€ mee te nemen voor de inkom. Wie eigen schaatsen 

heeft mag ze altijd meebrengen. We rekenen erop om tegen 17u terug aan de 

lokalen te zijn maar dat zal natuurlijk afhangen van de vlotheid van de terugrit. 

 

ZATERDAG 9 februari 

Vandaag gaan we geld proberen in te zamelen voor ons kamp. 

Aangezien het bijna Valentijn is, is het ideaal om chocolaatjes te 

verkopen op de Grote Markt in Lier. Allemaal om 9u met de fiets aan de 

lokalen voor ons Valentijnsactie, en tegen 13u zullen we wel terug zijn. 

 

 

Zondag 17 februari 

Wie is jullie leiding? Wat gaan we doen? Surprise surprise 

 

 

 

Zondag 24 februari 

Wie houdt er nu niet van spaghetti?! Allemaal om 14u verwacht 

met een lege maag want vandaag is het tijd voor SPAGHETTI 

VERGADERING! 

 

 

Dikke kusjes xxxx 

Sylke, Wannes, Isabeau 

 

  



Jongverkenners 
Zondag 3 februari 

Vandaag wordt het een sportieve dag! We gaan schaatsen in Herentals en we gaan daar met 

de FIETS naartoe! We verwachten iedereen met een goede fiets aan de scoutslokalen om 

12u30. We proberen om 17u terug te zijn aan het lokaal, maar dat hangt af van hoe vlot de 

fietstocht verloopt. Zou iedereen ook 6 euro willen meenemen? Dit is voor de inkom, eigen 

schaatsen meebrengen mag!  

 

 

ZATERDAG 9 februari  

Valentijn komt eraan en wij doen vandaag onze grote Valentijnsactie!! We gaan chocolaatjes 

verkopen op de Grote Markt van Lier, ten voordele van ons kamp. Let op we spreken in de 

voormiddag af om 9u aan de lokalen met fiets, we zullen rond 13u terug zijn!  

 

 

Zondag 17 februari  

Vandaag trekken we nog eens naar de Kesselse heide, allen op post om 14u!  

 

 

 

 

Zondag 24 februari  

Fiets, step, rollerschaatsen, skateboard, gocart, … allemaal hebben ze 1 ding 

gemeenschappelijk: wieltjes! Neem een voorwerp mee met wieltjes (waar je zelf 

mee kan rijden), hoe origineler, hoe leuker! We starten onze motoren om 14u, 

tegen 17u zullen we wel weer uitgebold zijn!  

 

 

 

Stevige Linker Fien, Samuel en Nette  

 

 

  



Givers 
 

 

 

 

 

 

SPAGHETTIFEEST!

•Saus maken

•Lokalen gereed maken

•Vanaf 19u

VRIJDAG 
08/02

•Finishing touch lokalen

•RESTAURANT / 
SPAGHETTIFEEST !!

•Klaarzetten vanaf 9u !!

Zaterdag 
09/02

•Opruimen

•Tegen de middag naar huisZondag 
10/02

ZATERDAG 23/02

Station Nijlen

10:20u !!!

€4 treinrit

Terug om

17:18u

STADSSPEL

Lunchpakket

GSM

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
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