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Steenwegkermis 

Daar kan iedereen terecht!

 
Van donderdag 20 tot dinsdag 25 juli aan de scoutslokalen… 
Wil je meedoen? 

- Info over de wandeling krijg je via groepsleiding@scoutsnijlen.be  

- Inschrijven voor de quiz kan via scoutsquiznijlen@gmail.com of op 0474 41 18 47. 

- Info over Fabrik Magik, dat de namiddag verzorgt? Zoek ze even op Facebook. Het 

bal begint om 21 uur, en naast Paul Severs is ook Bobby Prins Junior en zijn band 

zeker de moeite. 

- Inschrijven voor de Kubb kan heel snel nog, want de plaatsen zijn beperkt. Via 

kubb@scoutsnijlen.be maak je nog kans. 

- Voor de barbecue worden inschrijvingsformulieren rondgedeeld. 

- En op de nacht van de Steenweg is iedereen uitgenodigd en geweldig welkom. 

Een vraagje aan de leiding kan hier alle bijkomende vragen oplossen. 
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Groepsleiding 
Beste ouders, 
 
Het scoutsjaar is weer bijna afgelopen en dat betekent ook dat de termijn van de huidige 
groepsleidingsploeg erop zit. Na twee jaar geven wij de fakkel door aan een kersverse 
groepsleidingsploeg die er met evenveel goesting vanaf augustus zal invliegen! Voor de 
zondagsscouts zijn dit An Van Baelen, Thomas De Keulenaer en Gommaar Van Roie. Voor 
Akabe zijn dit Natalie Diels en Tine Vastmans. Wij willen jullie bedanken voor de fijne twee 
jaren die wij als groepsleiding hebben gehad en wij willen de nieuwe ploeg enorm veel 
succes & plezier toewensen! 
 
Stevige linker, 
Annelies, Elger, Margot, Annelies, Matthias, Dieter  



Verjaardagskalender 
Deze jongens en meisjes worden deze zomer een jaartje ouder… 

 
STEF Goelen 31 mei 9 jaar Welp  

TRISTAN  Thys 1 juni 10 jaar Welp Akabe 

LISELOTTE  Franquet 3 juni 17 jaar Gids Akabe 

JERKE Van Elsen 4 juni 16 jaar Verkenner 

JEF  Antonis 5 juni 23 jaar Jin Akabe 

SOFIE Braeckmans 8 juni 19 jaar Giverleiding 

SEPPE Janssens 8 juni 16 jaar Verkenner 

ELGER Allard 9 juni 27 jaar Jonggiverleiding 

TRISTAN Peeters 11 juni 10 jaar Welp 

SAMIR Fallouk 13 juni 10 jaar Welp 

VICTOR Van De Velde 14 juni 14 jaar Jongverkenner 

SEPPE Caestecker 15 juni 13 jaar Jongverkenner 

LENNERT Verwimp 17 juni 14 jaar Jongverkenner 

EMILIA Witkowska 23 juni 22 jaar Jin Akabe 

JULES Philibert 25 juni 16 jaar Verkenner 

DRIES  Sangers 29 juni 17 jaar Verkenner 

WANNES De Waele 30 juni 12 jaar Jongverkenner 

WESLEY  Diels 2 juli 20 jaar  Jonggiverleiding 

FEMKE Wouter 3 juli 12 jaar Jonggids Akabe 

BEN  Wolput 4 juli 25 jaar Jinleiding Akabe 

ANNELIES Smets 5 juli 25 jaar Gidsenleiding 

DIMPHNA  Verhaegen 5 juli 13 jaar Jonggids 

VALERIE Kerckhofs 6 juli 18 jaar Jin 

FIEN De Waele 12 juli 10 jaar Kapoen 

SAM Machielsen 14 juli 13 jaar Jongverkenner 

FLORE Gielis 14 juli 9 jaar Kabouter 

WARD Celis 16 juli 20 jaar Kabouterleiding 



INE  Alpaerts 18 juli 19 jaar Jongverkennerleiding 

TOBIAS Lichtenstein 20 juli 13 jaar Jongverkenner 

GINO Ruet 21 juli 15 jaar Verkenner Akabe 

LYNN Eykermans 21 juli 14 jaar Jonggids 

LANDE Roevens 22 juli 11 jaar Welp 

LOWIE Bruyndonckx 27 juli 8 jaar Kapoen 

TANJA Nuyten 28 juli 22 jaar Jin Akabe 

NETTE  Van Elsen 29 juli 15 jaar Gids 

FLISSE Peeters 30 juli 12 jaar Jonggids 

NETTE  Peeters 30 juli 12 jaar Jonggids 

HELEEN Van De 

Moortel 

30 juli 10 jaar Kabouter 

RHUNE Vranken 1 augustus 9 jaar Kabouter 

OLIVIER Moyersoen 10 augustus 21 jaar Verkennerleiding 

EMILY  Sanders 10 augustus 15 jaar Jonggids 

CIS Hemelaers 10 augustus 8 jaar Welp Akabe 

NATALIE Diels 12 augustus 23 jaar Kawellenleiding 

DORIEN Van Den 

Brande 

13 augustus 19 jaar Jin Akabe 

QUINTEN Fieuws 13 augustus 12 jaar Jongverkenner 

Akabe 

KARL Celis 14 augustus 22 jaar Jonggidsenleiding 

LOWIE Van Meensel 17 augustus 11 jaar Welp 

JASPER Vanstaey 18 augustus 13 jaar Jongverkenner 

TIJL  Vermeulen 20 augustus 9 jaar Welp 

STIJN Breugelmans 27 augustus 15 jaar Jongverkenner 

KOBE Vanthielen 30 augustus 14 jaar Jongverkenner 

 
 

Gelukkige verjaardag allemaal! 
 
 



Kapoenen 

2 juni 
 
Snik, snotter, snif, ween, traan, HUIL ALLEMAAL want… 
 

HET IS VANDAAG DE ALLERLAATSTE VERGADERING VAN HET 
KAPOENENJAAR….   

 
Een reden te meer om nog eens allemaal te komen naar deze 
superkapoenenafsluitersvergadering!  
 We verwachten jullie nog een laatste keer van 14u tot17u! 
 
 
 
 
 
 
 
Lieve ouders én leden, 
Vanaf nu zit het scoutsjaar er bijna op. 
We zetten de vergaderingen even stop. 
Jullie leiding heeft het erg druk,  
Wij moeten studeren, wens ons maar véél geluk! 
Maar geen laat alstublieft geen tranen,  
Aangezien we ons bijna op kamp wanen.  
Ook belangrijk om te weten,  
Mag u zeker niet vergeten.. 
Dat het vanaf 28 juni STEENWEGKERMIS is 
Kom zeker af, want da’s niet mis!  
Hopelijk weet u nog wanneer we op kamp gaan, 
Voor de zekerheid: 6 juli om negen uur mag uw kapoen er staan 
En 10 juli om 15.00u laten we hem/haar gaan! 
 
Groeten,  
Jullie lieve leiding! 

  



Kabouters 

Kabouters 

Zondag 2 juni  

Vandaag is het onze laatste vergadering. We gaan er een Lap op geven 

en we sluiten af met een bosspel.  

Om 17u organiseren wij nog een infoavond over het kamp. Dus wie zin 

heeft in een mega super fantastisch cool kamp is van harte welkom aan 

het  scoutslokaal. Voor meer info? Zeker komen!   

 

 

 

Donderdag 20 juni tot maandag 24 juni is het steenwegkermis op de scouts. Dan zijn jullie natuurlijk van harte 

welkom.  

 

Stevige linker 

Anneleen & Ward   

  

 

  



Welpen 
Zondag 2 Juni is het onze Afsluitingsvergadering... allemaal in koor: "ooohhhhh" 

Maar spijtig genoeg wordt dit echt wel de allerlaatste vergadering van dit jaar. Voor zij die zich nog een keer rot willen 

komen amuseren is dit hier dus de laatste kans van 2 tot 5. Wat we gaan doen blijft een verassing. 

 

Maar beste leden niet getreurd, deze maand gebeuren er ook nog andere dingen. En het beste van het jaar moet nog 

komen volgende maand. 

 

Het eerste  deze maand is niet voor jullie maar voor jullie ouders. Wij houden vrijdag 7 juni om 19.30 een infoavond om 

jullie te informeren over ons kamp. Wij raden dit dan ook aan voor alle ouders die hun kinderen (eventueel) mee op 

kamp willen sturen. Als je echt niet kan maar toch wat informatie zou willen gelieve ons dan goed op voorhand te 

contacteren zodat we dat eventueel nog kunnen inplannen. 

 

Het weekend van 20-24 juni is onze derde grote gebeurtenis deze maand: Broechemsteenwegkermis. Een weekend 

waarop er een tent op de plein en een kermis op de parking van ons lokaal staat. Er is een quiz, taartbakwedstrijd, bal 

met Paul Severs, Kubb-wedstrijd, ringsteken en barbecue op verschillende dagen in het weekend, voor ieder wat wils. 

Meer info staat ongetwijfeld ergens anders in het maandblad. 

 

En ten slotte is er natuurlijk het kamp. Van 4 tot 10 juli organiseren wij naar jaarlijkse gewoonte weer een scoutskamp  

Houdt dus zeker allemaal deze data vrij. Verdere informatie volgt later nog tijdens onze infoavond. Je kan je al voorlopig 

inschrijven op welpen@scoutsnijlen.be . 
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Jonggidsen 
2 juni: 

Jullie leiding zit spijtig genoeg met examens en kan niet komen.  

 

9 juni: 

Ook vandaag geen vergadering omdat wij examens hebben… 

 

16 juni: 

Vandaag wel vergadering! En geen gewone, vandaag gaan we op vlottentocht! 

Kom allemaal om 10u met jullie fiets naar het lokaal. Smeer je zeker in en vergeet je zwemgerief niet. 

 

21 tot 24 juni:  

Aangezien het heel het weekend Steenwegkermis is, is er dit weekend geen vergadering. Jullie mogen wel altijd jullie 

ouders meenemen naar de kermis. Meer info vind je vooraan in dit maandblad. 

 

Belangrijke data voor het kamp: 

 Infomoment kamp: zondag 16 juni na de vergadering (om 17 uur) aan de scoutslokalen. 

 Inladen container (met bagage) zondag 30 juni om 14 uur aan de scoutslokalen 

 Het kamp zelf: woensdag 3 tot vrijdag 12 juli 

 

 

     



Jongverkenners 
Zondag 2 Juni 
 
Als het weer wat meezit gaan we voor de laatste keer nog eens een bosspel doen! 
en zoals gewoonlijk van 14:00 - 17:00 
 
 
Zondag 9 Juni 
 
Tips & Tricks voor op kamp! 
 
hoe vuur maken zonder lucifers? 
een tent opzetten in 10 minuten?  
 
dit alles gaan we toch eens moeten uitproberen! op post van 14:00 tot 17:00 
 
 
Zondag 16 Juni 
 
Goede oude pleinspelen om het jaar af te sluiten! 
 
allen van 14:00 tot 17:00 aanwezig! 
 
 
Zondag 23 Juni 
 
Steenweg kermis! geen vergadering, maar jullie mogen allemaal een pintje (of een colatje) komen drinken! 
 
 
Zondag 30 Juni 
 
Geen vergadering! jullie leiding vertrekt immers de volgende dag al op kamp en we willen zeker goed uitgeslapen zijn!  

 
  



 

Gidsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Hoera! Ik heb nog wel eens zin in een 
fietsvergaderingske. Bandjes plakken, 
zijwieltjes afvijzen, zoveel mogelijk leren 
stapelen op mijn bagagerekske, ... ja! Laat 
dieje 2e juni maar komen. Ik ben 14u 
paraat met mijn Stalen Ros! 

 
Ow noes! Geen 
vergadering op de 
7e ofwa?! 

 

Mja, Lies is op uitgestelde 
huwelijksreis en de Jan is 
mega aan het studeren. 
Quality-time voor onszelf 
dan maar?! 

 

Hallo!  
Graag maak ik even reclame voor mijn 
optreden in “Casa gidsen” op vrijdag 14 
juni. Het wordt een avond vol plezier, 
spelletjes en de nodige ontspanning.  
Tussen 19u30 en 21u30 is het de place 2 
B! 

 

Woot woot! Uitkijken naar het kamp! 
30 juni gebruik ik voor wat laatste 
voorbereidingen... Whoehoew! 
Tenzij iedereen al klaar is, dan kunnen we 
samen nog iets doen e? 

 

Hey gidsen! 
Tafels afruimen en water inschenken is 
veel plezanter met z’n allen... We kunnen 
hier wel wat hulp gebruiken op de zondag 
van Steenwegkermis. Bedaaaaaankt!  



Verkenners 
Vrijdag 31 juni 

Examenstress slaat toe! Dringend tijd om die neus uit de boeken te halen. 

Kom tot rust in de openlucht verkenner-cinema.  

De vertoning begint om 19.30u, na het plot mogen de boekenwormen 

terug naar huis. 

Vrijdag 7 juni  

Startschot: 19.30u 

Chillie willie- night (lees: muziekjes maken, knuffelen, watertjes drinken en van die toestanden) 

Afsluiten doen we met een bezoekje aan het jugend haus.  

Vrijdag 14 juni  

De laatste vergadering van het jaar! Oooh... Maar niet getreurd, 

om in schoonheid af te sluiten (en als opwarmertje voor het 

kamp) organiseren we een BBQ. Breng zelf een stukje vlees mee, 

en een drankje. We zorgen zelf voor drank maar een extraatje 

kan nooit kwaad!  

Om 19.00u steken we de kolen aan, bij het uitdoven (10.30u) 

mogen jullie terug naar huis.  

 

Dit was het dan, tot op het kamp (4-14 juli) ! 

 

 

Ps:  

Kom ook nog eens gedag zeggen op dit volksfeestje vol plezier en gezelligheid: 

Steenweg kermis van 20 tot en met 25 juni 

Meer info op fb of in de brievenbus  

 

Greetz , 

The king, el gingero loco und bolli wolli  

  



Jins 
Juni 

 

 

vrijdag 31 mei 

Huh? in mei? dees is toch het maandblad voor juni? Dat klopt! Lees vooral verder want hier gaat het gebeuren.  

Vandaag de Heuse blok vergadering neem allemaal gerust een cursus mee van jullie school (ja serieus) want 

daar zal het rond draaien.  

19 u – 22 ish  

 

 

 

 

vrijdag 7 juni 

aangezien uw aller leider binnekort examen heeft van film geschiedenis heeft hij een ruim assortiment van films 

met peter lorre voor u klaar staan(zie foto). Deze man is zoals de scherpere onder u al zullen hebben opgemerkt 

vooral in zwart wit en zonder geluid te bekijken. Dus allen te gaar voor onze Moving Picture show vergadering.  

19 u – 22 ish  
  Misschien is dit een mopje van mijn kant en zullen er ook moderne films  

te kiezen zijn maar ja met die wannes weet ge nooit natuurlijk... 

 

 

Vrijdag 14 juni  

 

Een laatste keer samen zijn voor jullie definitief en onherroepelijk de deur naar het gedwongen volwassen 

worden door worden geschopt. En wat beter om een pijnlijk achterwerk te verlichten dan een er een goei 

steakske op te leggen. Weest welkom vrienden aan den barbeque. 

19 u – 22 ish  

 

 

 

 

 

 



In Beeld 
 

 

 

 
 

Op bezoek bij Kai Mook… 
  



 

Hey kawellen!  
 
Het megatoffe scoutsjaar loopt weer stilaan op zijn einde. Maar niet getreurd: Er staan nog 
een aantal leuke activiteiten op het programma en in juli gaan we natuurlijk ook nog op 
kamp! 

Zondag 2 juni 2013: Akaberun!!! (13u15-14u00) 

Zoals elk jaar organiseren de Nijlense Atletiekvrienden een Akaberun en ook dit jaar willen 
wij graag meedoen! Om 13u15 spreken we af aan de kruising tussen de Bevelsesteenweg en 
de Guido Gezellestraat (aan de overkant van 't Hoekse). Om 13u30 lopen we dan samen 

250m en daarna mag je nog wat leiding aanmoedigen die 5 km gaan lopen! Neem een beetje 
water mee! Als je meedoet liefst een seintje geven aan je leiding! 

Zaterdag 8 juni 2013: Vettige vergadering (14u00-17u00) 

Onder het motto ‘hoe vettiger hoe prettiger’ gaan we vandaag kijken hoe vuil we kunnen 
worden in een paar uurtjes tijd. 

Vraag maar aan je ouders of ze een plastic zeil op de achterbank leggen als ze jullie komen 
halen, anders mag je misschien niet meer in de auto… 

Vergeet zeker geen kleren aan te doen die vuil mogen worden!!!  

Vrijdag 21 – maandag 24 juni 2013: 25 jaar Steenwegkermis! 

Elk jaar organiseert de scouts het voorlaatste weekend van juni een groot buurtfeest. Het 

hele weekend, van vrijdag tot maandag, worden er allerlei activiteiten georganiseerd.  
 
Een greep uit het programma: 

 Vrijdag 21/06: 5e SCOUTSQUIZ (19u30) 

 Zaterdag 22/06: Namiddag: Fabrik Magik; Avond: Prins Jr Band - Paul Severs 

 Zondag 23/06: 3e Nijlens kampioenschap KUBB (14u); Avond: BBQ 

 Maandag 24/06: Namiddag: "vrouwennamiddag; Avond: RINGSTEKEN; nacht: Nacht 

van de steenweg. 
 
Het volledige programma kan je op een van de andere bladzijden van het maandblaadje 

terugvinden! 
 

Groetjes, 
 
Jullie leiding: Eveline, Anneleen, Silke en Natalie 

 
Kan je niet komen? Laat het tijdig weten via kawellentinamoe@scoutsnijlen.be. 
Of aan Eveline via 0479 64 11 74. 
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Beste jonggivers, 

 

Het jaar loopt op zijn einde. Nog enkele activiteiten en dan is hat al grote vakantie. Natuurlijk is er dan ook nog 

het kamp om naar uit te kijken … 

 

2 juni: Akaberun!!! (13.15u - 14.00u) 

Zoals elk jaar organiseren de Nijlense Atletiekvrienden een Akaberun en ook dit jaar willen wij graag meedoen! 

Om 13.15u spreken we af aan de kruising tussen de Bevelsesteenweg en de Guido Gezellestraat (aan de 

overkant van 't Hoekse). Om 13.30u lopen we dan samen 250m en daarna mag je nog wat leiding aanmoedigen 

die 5 km gaan lopen! Neem een beetje water mee!  Als je meedoet liefst een seintje geven aan je leiding! 

8 juni : Vettige vergadering (14-17u) 

Onder het motto ‘hoe vettiger hoe prettiger’ gaan we vandaag kijken hoe vuil we kunnen worden in een paar 

uurtjes tijd. 

Vraag maar aan je ouders of ze een plastic zeil op de achterbank leggen als ze jullie komen halen, anders mag je 

misschien niet meer in de auto … 

Vergeet zeker geen kleren aan te doen die vuil mogen worden!!!  

21-24 juni :   25 jaar Steenwegkermis! 

Elk jaar organiseert de scouts het voorlaatste weekend van juni een groot buurtfeest. Het hele weekend, van 

vrijdag tot maandag worden er allerlei activiteiten georganiseerd.  

 

Een greep uit het programma: 

 Vrijdag 21/06: 5e SCOUTSQUIZ (19u30) 

 Zaterdag 22/06: Namiddag: Fabrik Magik; Avond: Prins Jr Band - Paul Severs 

 Zondag 23/06: 3e Nijlens kampioenschap KUBB (14u); Avond: BBQ 

 Maandag 24/06: Namiddag: "vrouwennamiddag; Avond: RINGSTEKEN;            nacht: Nacht van de 

steenweg. 

 

Het volledige programma kan je op een van de andere bladzijden van het maandblaadje terugvinden! 

 

 

 

Stevige linker, 

Sofie, Wesley, Chiara en Elger 
 

Laat even weten als je niet kan komen, via mail naar jonggiverstinamoe@scoutsnijlen.be of via gsm aan Wesley: 
0499/61.26.15. 
 

 

  



 

Hoi lieve givers!  
Hieronder het laatste maandbladje van dit jaar (ooooooooh, jammer maar helaas, het jaar zit er al bijna op maaaaar 

jullie leiding vond het een superleuk jaar, daarom nog een geweldige afsluiter voor juni!!!) 

 

ZATERDAG 8 juni! Hoe vettiger, hoe prettiger! 

Hoe vettiger, hoe prettiger… dat moet jullie leiding wel gedacht hebben toen ze deze 

vergadering in elkaar gestoken hebben. Want waar het vandaag om draait, is vettig doen, 

vettig zijn en vettig worden. Verf, eieren,bloem,ketchup en mayonaise zullen in ’t rond 

vliegen! Wij verwachten jullie allemaal in slechte kledij om 14uur op de scouts! Om jullie 

daar om 17uur (natuurlijk super vettig!) terug af te leveren aan jullie mama of papa. 

Breng jullie goed humeur maar al vast mee, voor de laatste vergadering van ’t jaar!  
Mama’s en papa’s: jullie kunnen best propere kledij meebrengen om 5 uur, of een handdoek of vuilzak in jullie auto 

leggen. 

 

Wij kijken er naar uit, en vonden het jaar superleuk! We gaan er zeker nog een superleuk kamp van maken!!!  

Stevige linker,  

De giverleiding, 

Sofie, Mats, Ellen, Sheba & Ann.  

  



 
 

Dag jins, 
 
Het scoutsjaar is weeral voorbij gevlogen. We zijn al juni! Nog 1 vergadering, en dan kunnen we de laatste 
dagen aftellen naar onze super-cool buitenlands kamp. De leiding kijkt er alleszins al naar uit! Jullie toch ook? 
 
2 juni: akaberun 
 
Onze jaarlijkse afspraak op de akaberun. Loop je graag de 250m 
mee? Kom dan zeker op tijd naar de Bevelsesteenweg in Nijlen. Om 
13.30u lopen we dan samen 250m en daarna mag je nog wat leiding 
aanmoedigen die 5 km gaan lopen! Neem een beetje water mee!  
Als je meedoet mag je op voorhand altijd een seintje geven aan de 
leiding. 
 
8 juni:  
 
Juni: zon, warmere temperaturen, .... hoog tijd dus voor een vettige vergadering! Die ene keer per jaar dat je 
jezelf (en al de rest) eens goed vuil mag maken. Dat hoeft geen extra informatie, wel? Wat wel belangrijk is, is 
dat iedereen slechte kleren aan doet die vuil mogen worden en reservekledij bij heeft.  
Tip aan ouders of begeleiders: Als je met de auto komt, raden we ook aan om een deken of iets dergelijks op 
de zetels te leggen. 

Vergadering van 14.00u tot 17.00u aan het lokaal. 
 
Steenwegkermis: 20 t.e.m 24 juni: Steenwegkermis aan de scoutslokalen! 
 
 
 
Stevige Linker, 
 De Jinleiding, 
 
   Tine, Ben en Annelies 
 
 
Als je niet kan komen mag je altijd iets laten weten via jinstinamoe@scoutsnijlen.be of per telefoon aan Ben op het 
nummer  0496/71 85 51 
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Klaar voor het kamp? 
  

Tak Leiding Mailen naar: Bellen naar: 

Sparlekijn 

Kapoenen An Van Baelen 

Saan Van Elsen 

Caroline Vansteenbeeck 

kapoenen@scoutsnijlen.be 0476 72 76 46 

0487 39 17 09 

0496 54 94 89 

Welpen Bjorn Buermans 

Wannes Leirs 

welpen@scoutsnijlen.be 0498 70 56 68 

0470 83 27 42 

Kabouters Ward Celis 

Anneleen Pauwels 

kabouters@scoutsnijlen.be 0474 06 33 62 

0476 67 85 10 

Jongverkenners Jorden Verhoeven 

Ine Alpaerts 

jongverkenners@scoutsnijlen.be  0496 44 64 03 

0475 49 28 11 

Jonggidsen Karl Celis 

Silke Van Nuffel 

Thomas De Keulenaer 

jonggidsen@scoutsnijlen.be 0498 37 42 10 

0476 75 99 18 

0485 85 79 35 

Verkenners Matthias Lichtenstein 

Gommaar Van Roie 

Olivier Moyersoen 

verkenners@scoutsnijlen.be 0470 92 25 30 

0479 48 22 02 

0494 94 04 98 

Gidsen Jan Faes 

Annelies Smets 

gidsen@scoutsnijlen.be 0495 61 51 41 

0474 41 18 47 

Jins Wout Van Tendeloo 

Wannes Chauvaux 

jins@scoutsnijlen.be 0476 49 27 72 

0484 86 67 97 

Groepsleiding Annelies Smets 

Matthias Lichtenstein 

Dieter Schoenmakers 

groepsleiding@scoutsnijlen.be 0474 41 18 47 

0470 92 25 30 

0475 52 44 77 

Tinamoe 

Kawellen Eveline Franquet 

Anneleen Van De Velde 

Natalie Diels 

Sebastiaan Snyers 

kawellentinamoe@scoutsnijlen.be 0479 64 11 74 

 

Jonggivers Wesley Diels 

Sofie Gielis 

Ruben Willems 

Elger Allard 

Chiara Peeters 

jonggiverstinamoe@scoutsnijlen.be 0499 61 26 15 

 

Givers Sofie Braeckmans 

Mats Pylyser 

Ellen Van Hool 

Ann Van De Velde 

giverstinamoe@scoutsnijlen.be 0494 48 47 85 

 

Jins Ben Wolput 

Annelies Schoeters 

Tine Vastmans 

jinstinamoe@scoutsnijlen.be 0496 71 85 51 

Groepsleiding Annelies Schoeters 

Elger Allard 

Margot De Graeve 

groepstinamoe@scoutsnijlen.be 0474 63 50 83 

0494 27 81 64 

0476 74 23 28 
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