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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 ? 
 

gidsen@scoutsnijlen.be ? 

Jins Samuel Vandenberghe  
Yarni Dierckx  
 

jins@scoutsnijlen.be 0468 23 78 21  
0498 60 80 31  
 

Groepsleiding Alexia Desmedt 
Eva Laura Coutteel  
Emeline Van Roie  

groepsleiding@scoutsnijlen.be 0479 07 78 69  
0473 42 32 78  
0499 76 26 91 
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Kapoenen 

Zondag 8 september  

 

Het begin van het nieuwe schooljaar betekent ook het begin van een nieuw scoutsjaar! Wat een feest!  
Vandaag zijn jullie allemaal welkom van 14u tot 17u voor een spetterende startdag! 
Natuurlijk zijn ook ouders, broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes,... heel welkom om eens te komen 
piepen hoe leuk het jaar zal worden ;-)  
Tot dan !  
 

Zondag 15 september  

 
Een nieuw scoutsjaar betekent nieuwe leiding, nieuwe vriendjes, nieuwe spelletjes en ga zo maar door! Veel 
nieuwe dingen dus, maar geen paniek! Vandaag 
is het de enige echte kennismakingsvergadering! 
Dit betekent dan we elkaar vanaf 14u aan de 
hand van allerlei leuke spelletjes leren kennen, 
om om 17u met nieuwe vriendjes en veel 
verhalen terug naar huis te gaan.  
 

Zondag 22 september  

 
Vandaag maken we kennis met Nowan en Frie, twee van onze  muizenvriendjes. Zij gaan heel het jaar met ons 
op pad en zorgen ervoor dat het een topjaar wordt! Vandaag leren ze ons alle basis spelletjes die een echte 
scouts moet kennen. Om 14u starten we en om 17u kunnen jullie terug naar huis. 
 

Zondag 29 september  

 
Vandaag is jullie leiding op weekend om alvast jullie fantastische kamp in elkaar te steken. Geen scouts dus 
vandaag, maar geen getreur, ter vervanging een leuke kleurplaat van Nowan en Frie en volgende zondag 
staan we weer paraat!  
 

Speelse groetjes, 
Bever, Artamus, Golden retriever, Mungo, Zeezwaluw en Stekelvarken 

  



Kabouters 

Zondag 1 september  

Jullie mogen nog even genieten van de laatste dag van de zomervakantie. 
Jullie gaan dus nog even geduld moeten hebben om te weten wie dit jaar 
jullie leiding wordt. 

 

Zondag 8 september  
 

Eindelijk is het zover. De start van het het nieuwe scoutsjaar. Vandaag komen jullie te weten wie jullie 
fantastische leiding voor dit jaar wordt. Jullie zijn allemaal welkom van 14u tot 17u aan de scoutslokalen.  

Zondag 15 september  
 

Aangezien wij jullie en jullie ons nog niet kennen, doen we vandaag een 
kennismakingsvergadering om het nieuwe scoutsjaar goed in te zetten! Ons eerste 
spelletje start om 14 uur en om 17u kunnen jullie allemaal terug naar huis gaan met 
een heleboel nieuwe vriendinnetjes. 

 

Zondag 22 september  

 

Overgang!! Als jullie een echte kabouter willen zijn, zullen jullie mee moeten doen 
aan deze super toffe overgangsvergadering. Zorg ervoor dat je kleren aan hebt die 
erg vuil mogen worden, want niemand blijft proper!! Neem ook propere kleren 
mee. 

Zondag 29 september  
 

Vandaag is het geen scouts. Jullie leiding is op leidingsweekend om het scoutsjaar zo goed mogelijk voor te 
bereiden.  

 

Groetjes van jullie leiding 

  



Welpen 

Zondag 8 september 

  

Trrrrrrrrr…..Tromgeroffel…….Na HEEEEEEEEEEL lang wachten is 
het weer zover…..Het nieuwe Scoutsjaar is weer in zicht! 
Allemaal welkom op onze knotsgekke en superactieve 
startdag… Trek je vriendjes, mama, papa, broers, zussen maar 
uit de zetel om allemaal richting de Scouts te komen! We doen 
enkele supertoffe activiteiten die om 14u starten en tegen 17u 
weten jullie wie je leiding zal zijn… 
Spannennnnnddddddddddddddddddddddddd 

 

Zondag 15 september 

 

Wie zijn jullie? Wie zijn wij? Wie is die nieuwe daar? Wie is het? 
Omdat we elkaar eigenlijk nog niet zo goed kennen, gaan we daar 
verandering in brengen! Vandaag starten we om 14u met 
kennismakingsspelletjes en hopelijk kunnen jullie om 17u naar huis 
gaan met een heleboel nieuwe vriendjes! 
 

 

 

Zondag 22 september  

 

Als je van … beren leren kan… van slimme beren leren kan… Maar 
huh gaan we echt leren? Vandaag kijken we naar Jungle Book! 
Waarom? Dat zal je al snel te weten komen van 14u to 17u op de 
Scouts!  
 

Zondag 29 september  

 

Vandaag is het helaas GEEN Scouts, want jullie leiding is druk in de 
weer om er een fantastisch Scoutsjaar van te maken!  
 

Vele zonnige groetjes, 
(Nee nee, denk maar niet dat we ons al bekend gaan maken…) 

  



Jonggidsen 

Zondag 1 september 

Omdat onze vakantie nog niet lang genoeg heeft geduurd pakken we er nog een extra 
week bovenop. Het is dus vandaag nog 
geen scouts.  

 

Zondag 8 september 

Eindelijk is het zover. Na het kamp, een lange vakantie en de 
eerste week school staan ook wij weer in de startblokken om er 
vol in te vliegen. Kom naar onze heuse startdag en ontdek wie 
we zijn. Om 14u wordt het officiële startschot gegeven en met 
wat goede wil vallen onze maskers af tegen 17u. 

Zondag 15 september 

Na een korte kennismaking vorige week gaan we vandaag net iets langer op date gaan. Om 14u beginnen we 
eraan en misschien kennen we tegen 17u de diepste geheimen van elkaar. 

De namen zou toch ook al een tof begin zijn… 

Zondag 22 september 

Vandaag spelen we op verplaatsing. Neem alvast allemaal je fiets mee zodat we ons makkelijker kunnen 
verplaatsen. 1 tip krijg je al, het is niet naar de heide. 

Zondag 29 september 

Jammer maar helaas is het geen scouts vandaag. Dit omdat de leiding op weekend is om er een onvergetelijk 
jaar van te maken. 

 
Groetjes van jullie nieuwe, nog onbekende leiding, 

 

  



Jongverkenners 

Zondag 1 september 

Vandaag jammer genoeg nog geen scouts. Jullie kei coole nieuwe 
leiding is een geweldige startdag aan het voorbereiden! Iets om naar 
uit te kijken.  

 

Zondag 8 september 

Vandaag is het eindelijk zo ver terug scouts !!! het is de startdag, kom 
ontdekken wie jullie nieuwe leiding is! Speel kei tof spelletjes en breng gerust jullie ouders mee om iets te 
drinken. We starten om 14u en eindigen om 17u.  

 

Zondag 15 september 

Nu jullie waarschijnlijk al wel weten wie de leiding van dit jaar is, kunnen jullie 
ook de andere jongverkenners komen leren kennen op ons kennismakingsspel! 
Jullie jongverkenner jaar kan nu pas echt van start gaan.  We starten om 14u en 
stoppen om 17u 

 

Zondag 22 september 

We spelen een bosspel vandaag. Slaap maar goed uit zodat jullie met voldoende 
energie naar de scouts kunnen komen!  Kom zeker allemaal met de fiets zodat 
we ons gemakkelijk kunnen verplaatsen. We starten met dit super tof bosspel 
om 14u en eindigen om 17u 

 

Zondag 29 september 

Vandaag is jullie toffe leiding op leidingsweekend dus vandaag is het jammer genoeg geen scouts. Bewaar al 
jullie energie dus maar voor volgende week want dan is er weer een mega leuke vergadering. We kijken er al 
naar uit! 

  
X X X 

Jullie nieuwe leiding 

  



Givers 

Zondag 1 september 

 

 

 

 

Zondag 8 september 

STARTDAG!!! We hebben lang genoeg in onze luie zetel gezeten, 
tijd om terug in actie te schieten. Benieuwd naar wie jullie leiding is? Kom het dan zeker ontdekken tussen 2 
en 5.  

 

 

Zondag 15 september 

Scouts Nijlen zou Scouts Nijlen niet zijn zonder bosspel in de Kesselse 
heide in september dus allemaal van 2 tot 5 op de scouts om de heide 
weer is te herontdekken.  

 

Zondag 22 september 

Vandaag is het tijd om elkaar nog wat beter te leren kennen en wat maakt dat nog 
leuker? EXTRA VRIENDJES! Dus sleur al jullie vrienden uit de zetel en neem ze mee 
om te ontdekken wat voor een zotte bende er rond loopt bij scouts Nijlen.  

 

 

Zondag 29 september 

Omdat jullie zo vermoeiend zijn, hebben wij al nood aan een pauze. Wij gaan ons 

lekker verwennen op weekend (das volledig alcohol vrij ze 😉) dat betekent dus geen 
scouts voor jullie. 

 

  

 

Groetjes 

De opvolging van die 2 

 

 

 



  

Hopper Winkel Antwerpen 

Wilrijkstraat 45 - 2140 Antwerpen (hoek Plantin en Moretuslei) 

Tel. 03 297 37 34 

winkel.antwerpen@hopper.be 

 

 

Sluitingsdagen in 2019 

● 1 mei, 10 mei 

● 21 juli 

● 15 augustus 

● 1 november 

● 24 tem 31 december 

 

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 
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