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Belgie - Belgique 
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P708748 



Verjaardagen 

Een gelukkige verjaardag en drie kussen voor al onze 

scouts en gidsen die in mei jarig zijn! 

 

WANNES LEIRS 21 Jaar 3 mei Jonggidsenleiding 

ROBYN VERMEULEN 8 Jaar 4 mei Kabouter 

LORE GREGOIR 8 Jaar 9 mei Kabouter 

WARRE BULCKENS 10 Jaar 10 mei Welp 

MILENA VAN LOOY 10 Jaar 11 mei Kabouter 

ALEXIA DESMEDT 15 Jaar 13 mei Gids 

SIEMEN ROEVENS 19 Jaar 16 mei Welpenleiding 

FRIEDL CABUY 13 Jaar 18 mei Jonggids 

WANNES VAN MEENSEL 14 Jaar 27 mei Jongverkenner 

WANNES CHAUVAUX 25 jaar 28 mei Groepsleiding 

QUINTEN VAN TENDELOO 18 jaar 28 mei Jinleiding 

QUIRIN VAN BLADEL 16 jaar 28 mei Verkenner 

 

  



Kapoenen 
3 mei 

De leiding is op weekend om aan jullie het kamp te werken. Het zal deze zondag dan ook geen vergadering zijn. We 
zien jullie hopelijk volgende week terug. 

10 mei 

Vandaag gaan we met de hele groep zwemmen in het Netepark in Herentals! We spreken 
om 13u30 af aan het lokaal, met je zwemgerief (badpak of zwembroek, géén losse 
zwemshorten, en een handdoek natuurlijk) en 3 euro. We willen ook een paar mama’s en 
papa’s vragen om ons naar Herentals en weer terug te brengen. Om 17u zijn we het zwembad weer uit en dan zijn we 
om 17u30 weer in Nijlen. 

17 mei 

Verwacht je deze zondag maar aan een stevige wandeling. Het vorige stadsspel is niet door kunnen gaan door het 
slechte weer, maar deze maand ontsnappen jullie er niet aan. We vertrekken om 14u aan het scoutslokaal en wandelen 
dan naar Nijlen City om een mega tof stadsspel te spelen. Als alle opdrachten voltooid zijn, gaan we terug richting het 
lokaal zodat we rond 17u aankomen. 

24 mei 

Het is ondertussen al weer een tijdje geleden dat we nog eens het bos hebben opgezocht. Wat zal er dus vandaag op het 
menu staan voor jullie: een bosspel!! Wil je weten welk bosspel? Kom het dan ontdekken om 14u. Zoals altijd zullen we 
rond 17u uitgespeeld zijn. Wat mee te nemen: een goed humeur, jullie teamgeest en aangepaste kledij.  

31 mei 

Nu de zomer dichterbij komt en het weer al wat warmer wordt, is het hoog tijd om waterspelletjes te spelen! Trek die 
zwembroeken en badpakken maar aan en rol de handdoeken uit, want je zal nat worden vandaag. Wat hebben we in 
petto: waterballonnen, emmers, waterpistolen,… We verwachten jullie droog om 14u aan het lokaal en om 17u mogen 
jullie (hopelijk terug droog) naar huis. Mocht het vandaag toch slecht weer zijn , zullen we een aangepast programma 
voorzien. 

 

Heeeeeel veel groetjes van jullie leiding 

Bent, Sebastian en Marieke    



Kabouters 
Zondag 3 mei 

Dit weekend zit de leiding samen om het kamp te plannen zodat jullie je zeker niet gaan vervelen. Het is 

vandaag dus geen scouts. 

 

Zondag 10 mei 

Vandaag gaan we met de hele groep zwemmen in het Netepark in Herentals! We spreken om 13u30 af aan 

het lokaal, met je zwemgerief (badpak en een handdoek natuurlijk) en 3 euro. We willen ook een paar mama’s 

en papa’s vragen om ons naar Herentals en weer terug te brengen. Om 17u zijn we het zwembad weer uit en 

dan zijn we om 17u30 weer in Nijlen. 

 

Zondag 17 mei 

Tijd om eens op het water te gaan drijven. Vandaag gaan we vlottentocht houden. De leiding zorgt voor het 

vlot en jullie voor het plezier. Kom allemaal tegen 14u naar de scouts en om 17u komen we zeker terug boven 

water. Vergeet zeker niet om zwemgerief en een handdoek mee te nemen. 

 

Zondag 24 mei 

Ook deze week wordt ons speelterrein verlegd, deze keer niet naar een vijver maar wel naar het Goor. Iets 

vuiler water met andere woorden. Omdat we naar het goor gaan is het best aangeraden om kleding aan te 

doen (en schoenen) die zeker vuil mogen worden en ook kunnen stinken. Hou hier dan ook rekening mee. 

Propere kleren en een handdoek zijn tevens ook geen slecht idee. Omdat het Goot te ver is om te wandelen, 

spreken we vandaag met de fiets! Standaard uur van 14u tot 17u. 

 

Zondag 31 mei 

Omdat vorige knutselvergadering nogal in het water is gevallen. Gaan we die vandaag laten voortgaan. 

Knutselen kan van 14u tot 17u. 

 

 

 

Zaterdag 16 mei om 17u organiseren we een infomomentje over het kamp aan de scoutslokalen. Het is de 

ideale moment voor vragen, maar indien u niet aanwezig kan zijn, kan u ons altijd via mail of op zondag 

bereiken. 

 

 

 

Van jullie leiding, 

Ikke, gij en nog iemand 

  



Welpen 
3 mei 

Geen vergadering, want de leiding heeft zich afgezonderd om een geweldig kamp voor te bereiden.  

10 mei 

Vandaag gaan we met de hele groep zwemmen in het Netepark in Herentals! We spreken om 13u30 af aan het lokaal, 
met je zwemgerief (zwembroek, géén losse zwemshorten, en een handdoek natuurlijk) en 3 euro. We willen ook een 
paar mama’s en papa’s vragen om ons naar Herentals en weer terug te brengen. Om 17u zijn we het zwembad weer uit 
en dan zijn we om 17u30 weer in Nijlen. 

 
 
De volgende vergaderingen worden later nog aangevuld… we houden jullie op de hoogte! 
 
17 mei – vergadering 14-17u 

24 mei – vergadering 14-17u 

31 mei – vergadering 14-17u 

 

 

  



Jonggidsen 
Zondag: 3/5 

Deze zondag is er geen scouts. Wij gaan namelijk op leidingsweekend! Geniet van jullie vrije 

zondag!  En van de kermis!  

Zondag: 10/5 

Vandaag gaan we met de hele groep zwemmen in het Netepark in Herentals! We spreken om 

13u15 af aan het lokaal, met je fiets, zwemgerief (badpak en een handdoek natuurlijk) en 3 

euro. Om 17u zijn we het zwembad weer uit en dan 

zijn we om 17u45 weer in Nijlen. 

Zondag: 17/5 

Vandaag bundelen wij onze krachten tegen de 

jongens! Zie dat jullie er klaar voor zijn! En dat we 

winnen (maar dat kan geen probleem zijn). De 

wedstrijd start om 14u en om 17u trekken wij terug 

naar huis met onze beker!   

Zondag: 24/5 

Vandaag gaan we allerlei korte spelletjes spelen. Dus maak jullie klaar voor een mix van 

verschillende spelletjes. Jullie worden verwacht van 14u tot 17u 

Zondag: 31/5 

Na lang wachten is het eindelijk zo ver! Maak jullie klaar 

voor een FIETSVERGADERING! Wat moeten jullie 

meebrengen? Jullie fiets natuurlijk! Smeer jullie benen al 

maar in. vanaf 14u zijn jullie welkom met jullie ijzeren 

paard tot 17u 

Stevige linker  

Slaapmuis en bever 

   



Jongverkenners 
zondag 3 mei: 
Spijtig maar helaas is het weeral geen vergadering, dit omdat het kermis 
is in Nijlen en daar wil iedereen natuurlijk heen gaan en daarnaast omdat 
een kamp zich natuurlijk niet vanzelf maakt gaan wij het kamp alvast 
voorbereiden zodat dit super mega cool kan worden. 
 
zondag 10 mei 
Vandaag gaan we met de hele groep zwemmen in het Netepark in 
Herentals! We spreken om 13u15 af aan het lokaal, met je fiets, 
zwemgerief (zwembroek, géén losse zwemshorten, en een handdoek 
natuurlijk) en 3 euro. Om 17u zijn we het zwembad weer uit en dan zijn 
we om 17u45 weer in Nijlen 
 
zondag 17 mei 
Omdat de vorige keer mislukt is omdat de meisjes de regen niet aankonden geven wij ze nog een eerlijke kans om het 
tegen ons op te nemen, dus als jullie ook deze keer het sterke geslacht willen worden wees dan allemaal van de partij 
om dat spel daar dik te gaan winnen. 
 
zondag 24 mei 
Omdat we het in het begin van het jaar beloofd hebben en wij onze beloftes graag nakomen gaan we vandaag op 
vlottentocht. Allemaal hopen op het beste weer en omdat we niet 

vroeg genoeg op het water kunnen zitten vertrekken we al om 10u 

’s morgens. De waterpret is over om 5u 's avonds. Natuurlijk is het 
aangewezen om eventueel een zwembroek mee te nemen en een 
handdoek want water is meestal een beetje nat. 
(middageten wordt voorzien) 
 
zondag 31 mei 
Omdat dit waarschijnlijk de laatste vergadering is voor het kamp 
zullen we nog eens een dik vet bosspel gaan spelen op de Kesselse 
hei. Dus allen paraat voor deze afsluitende vergadering 
 
 
Groeten van jullie leiding 
Danish en Sander 
 

  



Gidsen 
Zondag 3 mei 

Vandaag is het geen vergadering. Jullie leiding is dit weekend hard bezig het kamp in elkaar te steken. MAAAAAR niet 

getreurd, het is kermis in Nijlen dus daar kunnen jullie jezelf ook nog gaan amuseren als jullie zin hebben!  

Zondag 10 mei 

Vandaag gaan we met de hele groep zwemmen in het Netepark in Herentals! We spreken om 13u15 af aan het lokaal, 

met je fiets, zwemgerief (badpak en een handdoek natuurlijk) en 3 euro. Om 17u zijn we het zwembad weer uit en dan 

zijn we om 17u45 weer in Nijlen 

Zondag 17 mei 

Deze dag gaan we nog eens goed zot doen, daarom verklaar ik dat deze zondag vanaf nu officieel ZOTTE ZONDAG wordt 

genoemd. Kom zeker eens een kijkje nemen wat we deze zondag gaan doen. Aan het lokaal van 14u tot 17u. 

Zondag 24 mei 

In mei legt elk vogeltje een ei, maar ni wij. Wij gaan vandaag ons nog eens goed amuseren met 

water! Laat het maar goed weer zijn! Zo niet heb ik nog wel iets anders in petto voor jullie. Kom 

zeker eens een kijkje nemen van 14u tot 17u.  

Zondag 31 mei 

Omdat de examens voor de deur staan gaan we vandaag nog eens erg creatief aan de slag. Vandaag gaan we (hopelijk 

met goed weer buiten) een heuse knutselnamiddag houden. Wat we gaan maken of versieren kan je dan komen 

ontdekken. Van 14u tot 17u. 

Groetjes, 

Jan en Valerie 

   



Verkenners 
Maandblad Mei-eeeeiiiih   

3 Mei 

Jullie leiding is al flink het kamp aan het plannen, vandaag zal er dus geen 

vergadering zijn. 

10 Mei 

Vandaag gaan we met de hele groep zwemmen in het Netepark in Herentals! We 

spreken om 13u15 af aan het lokaal, met je fiets, zwemgerief (zwembroek, géén losse zwemshorten, en een handdoek 

natuurlijk) en 3 euro. Om 17u zijn we het zwembad weer uit en dan zijn we om 17u45 weer in Nijlen 

17 Mei 

King of Random en voor wie niet weet wat we hier mee bedoelen , check YouTube.  

24 Mei 

Vlottentocht, hopelijk moeten we niet 2 keer op 1 maand zwemmen. Zorg maar dat je je beste sjorskills meeneemt 

vandaag, want we moeten zeewaardig blijven. (Of netewaardig) 

31 Mei 

Vandaag gaan we echt YOLO één van de laaste zondag vergaderingen van het jaar. Al het gekke wat we dit jaar gedaan 

hebben in één of toch zo goed mogelijk. 

Groeten, 

 

   



Jins 
Zondag 3 mei: 

Aangezien het vandaag kermis is en jullie leiding dit weekend op leidingsweekend is geweest is 

het vandaag geen vergadering. 

 

Zondag 10 mei: 

Vandaag gaan we met de hele groep zwemmen in het Netepark in Herentals! We spreken om 

13u15 af aan het lokaal, met je fiets, zwemgerief (zwembroek, géén losse zwemshorten, en 

een handdoek natuurlijk) en 3 euro. Om 17u zijn we het zwembad weer uit en dan zijn we om 

17u45 weer in Nijlen 

Zaterdag 16 mei: 

Vandaag gaan we met enkele leden en leiding meedoen aan het minivoetbal tornooi in het 

beekpark. Degene die mee gaan voetballen, om kwart voor tien aan het beekpark. Degene die 

niet meespelen, het zou tof zijn dat jullie ons zouden komen steunen. 

Zondag 17 mei: 

Vandaag is het nog eens aan jullie om een vergadering op te stellen: vandaag is het aan Daan 

en Jerke om samen een toffe vergadering op te stellen. 

 

Vrijdag 22 mei: 

Jincafe. Hier is niet veel uitleg meer bij nodig. Iedereen omstreeks half acht aan het lokaal om 

mee klaar te zetten en we zien wel wanneer het gedaan is. 

 

Zondag 31 mei: 

Vandaag gaan we een bezoekje brengen aan kessel fort onder begeleiding van een gids. De 

enige voorwaarde hieraan verbonden is dat we minimum met 5 personen zijn, dus ik hoop dat 

jullie met z’n allen aanwezig zullen zijn natuurlijk. 

 

Jimmy en Jorden 
  



 
 

 

2 mei: 
Vandaag is er geen activiteit, want de leiding is op weekend om het kamp voor te bereiden. 
 

16 mei: Scoutstechnieken-vergadering OF  
De tak van de dag-verkiezing-vergadering 
Deze dag zullen de leden zelf mogen kiezen aan welke vergadering ze willen deelnemen. Er 
worden die dag 2 vergaderingen met alle takken georganiseerd. In de scoutstechnieken-
vergadering zullen stoere scoutstechnieken aan bod komen, zoals sjorren. De tak van de 
dag-verkiezing-vergadering daarentegen zal een echte strijd worden tussen de verschillende 
takken om te kunnen bewijzen dat zij de tak van de dag moeten worden. Elk lid zal zijn 
talent moeten gebruiken om te kunnen winnen. Hint: je kan wel eens vuil worden. Doe 
slechte kledij aan!  
 
 

 
Reclame: Zaterdag 23 mei wordt er een G-party georganiseerd door Rotaract 

Heist-op-den-Berg. De deuren gaan open van 20.00 uur tot 00.00 uur à 
00.30 uur. Aan de inkom wordt 3 euro gevraagd, hier zit de drank voor de 
hele avond in inbegrepen. De G-party gaat door in de Parochiezaal Heist 
station (Heilig-Hartstraat 1, 2220 Heist-op-den-Berg). Het thema is disco… 
VERKLEDEN MAAR! Het beloofd de moeite te worden dus ga zeker eens een 
kijkje nemen! Meer info nodig? Bel naar 0478/71.14.21. 

Let op: Dit is geen scoutsactiviteit. De leiding zal hier niet aanwezig zijn. 

 

 
30 mei:  
Vandaag nemen we de teletijdmachine richting het wilde westen. Maak je 
klaar voor een spetterend avontuur van 2 tot 5.  
 
30 mei: kampinfomoment (17u) 
Van 5 juli tot 9 juli gaan we op kamp. Op het kampinfomoment geven we jullie hierover alle informatie. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste jonggivers,  

 
 

2 mei: 
Vandaag is er geen activiteit, want de leiding is op weekend om het kamp voor te bereiden. 
 

16 mei: Scoutstechnieken-vergadering OF  
De tak van de dag-verkiezing-vergadering 
Deze dag zullen de leden zelf mogen kiezen aan welke vergadering ze willen deelnemen. Er 
worden die dag 2 vergaderingen met alle takken georganiseerd. In de scoutstechnieken-
vergadering zullen stoere scoutstechnieken aan bod komen, zoals sjorren. De tak van de 
dag-verkiezing-vergadering daarentegen zal een echte strijd worden tussen de verschillende 
takken om te kunnen bewijzen dat zij de tak van de dag moeten worden. Elk lid zal zijn 
talent moeten gebruiken om te kunnen winnen. Hint: je kan wel eens vuil worden. Doe 
slechte kledij aan!  
 

 
 
Reclame: Zaterdag 23 mei wordt er een G-party georganiseerd door Rotaract 

Heist-op-den-Berg. De deuren gaan open van 20.00 uur tot 00.00 uur à 
00.30 uur. Aan de inkom wordt 3 euro gevraagd, hier zit de drank voor de 
hele avond in inbegrepen. De G-party gaat door in de Parochiezaal Heist 
station (Heilig-Hartstraat 1, 2220 Heist-op-den-Berg). Het thema is disco… 
VERKLEDEN MAAR! Het beloofd de moeite te worden dus ga zeker eens een 
kijkje nemen! Meer info nodig? Bel naar 0478/71.14.21. 

Let op: Dit is geen scoutsactiviteit. De leiding zal hier niet aanwezig zijn. 

 

 
30 mei:  
Vandaag nemen we de teletijdmachine richting het wilde westen. Maak je klaar voor een spetterend avontuur 
van 2 tot 5.  
 
30 mei: kampinfomoment (17u) 
Van 5 juli tot 9 juli gaan we op kamp. Op het kampinfomoment geven we jullie hierover alle informatie. 

 

 

Stevige linker, 

Sofie, Hanne, Ward, Maxime en Wesley 
 

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

0489406458   



 

 2 mei: 
Geen vergadering wegens verplaatsing naar 25 april (Akajoe).  

16 mei: Scoutstechnieken-vergadering OF De tak van de dag-verkiezing-vergadering 

Deze dag zullen de leden zelf mogen kiezen aan welke vergadering ze willen deelnemen. Er 

worden die dag 2 vergaderingen met alle takken georganiseerd. In de scoutstechnieken-

vergadering zullen stoere scoutstechnieken aan bod komen, zoals sjorren. De tak van de dag-

verkiezing-vergadering daarentegen zal een echte strijd worden tussen de verschillende 

takken om te kunnen bewijzen dat zij de tak van de dag moeten worden. Elk lid zal zijn talent 

moeten gebruiken om te kunnen winnen. Hint: je kan wel eens vuil worden. Doe slechte 

kledij aan!  

30 mei: Maffiaspel + kampinfomoment (17u) 

Bereid je voor op een spannende en misschien zelfs gevaarlijke vergadering! 

Verschillende Italiaanse maffiaclans gaan het deze zaterdag tegen elkaar 

opnemen in een bloedstollend spel, wie er gaat winnen, kan je enkel te weten 

komen als je er bent ! 

Van 4 juli tot 9 juli gaan we op kamp. Op het kampinfomoment geven we jullie 

hierover alle informatie. 

Reclame: Zaterdag 23 mei wordt er een G-party georganiseerd door 

Rotaract Heist-op-den-Berg. De deuren gaan open van 20.00 uur tot 00.00 uur à 

00.30 uur. Aan de inkom wordt 3 euro gevraagd, hier zit de drank voor de hele 

avond in inbegrepen. De G-party gaat door in de Parochiezaal Heist station 

(Heilig-Hartstraat 1, 2220 Heist-op-den-Berg). Het thema is disco… 

VERKLEDEN MAAR! Het belooft de moeite te worden dus ga zeker eens een 

kijkje nemen! Meer info nodig? Bel naar 0478/71.14.21. 

 

Kan er een giver een keertje niet komen of hebben jullie vragen en/of opmerkingen, dan kunnen jullie ons altijd 

contacteren op giverstinamoe@scoutsnijlen.be of op 0489/41.38.03. 

  

mailto:giverstinamoe@scoutsnijlen.be


 

2 mei: geen activiteit 

Vandaag is er geen activiteit, want de leiding is op weekend om het kamp voor te bereiden. 

Wie wil kan gaan feesten bij Akabe Albatros. Zij organiseren van 16u tot 21u een G- en kinderfuif. Meer info vind je op 

www.events-akabe-albatros.be. 

16 mei: Scoutstechniekenvergadering OF De tak van de dag-verkiezing-vergadering (14u tot 17u) 

Deze dag zullen jullie zelf mogen kiezen aan welke vergadering jullie willen deelnemen. Er worden 

die dag twee vergaderingen met alle takken georganiseerd. In de scoutstechniekenvergadering 

zullen stoere scoutstechnieken aan bod komen, zoals sjorren. De tak van de dag-verkiezing-

vergadering daarentegen zal een echte strijd worden tussen de verschillende takken om te kunnen 

bewijzen dat zij de tak van de dag moeten worden. Elk lid zal zijn talent moeten gebruiken om te 

kunnen winnen. Hint: je kan wel eens vuil worden. Doe slechte kledij aan!  

23 mei (20u) 

Rotaract Heist organiseert een G-party. Deze fuif gaat door in de parochiezaal Heist station (Heilig-

Hartstraat 1, 2220 Heist-op-den-Berg). De prijs is 3 euro voor inkom en drank gedurende de 

hele avond! 

Let op: Dit is geen scoutsactiviteit. De leiding zal hier niet aanwezig zijn. 

30 mei: Cluedo (14u tot 17u) 

Wie? Wat? Waar? Hoe? Wij weten het niet. Kunnen jullie het ontdekken? 

30 mei: kampinfomoment (17u) 

Van 4 juli tot 9 juli gaan we op kamp. Op het kampinfomoment geven we jullie hierover alle 

informatie. 

Stevige Linker, 
Anneleen, Charlotte, Hannelore & Quinten 
 
Als je niet kan komen of er zijn vragen, mag je altijd iets laten weten via jinstinamoe@scoutsnijlen.be of aan Quinten via 

0493/66 19 87 

 

  



 

  



Onze leiding staat paraat! 
  

Tak Leiding Mailen naar: Bellen naar: 

Sparlekijn 

Kapoenen Sebastian Van De Moortel 

Marieke Leirs 

Bent Smets 

kapoenen@scoutsnijlen.be 0472 01 55 52 

0471 11 47 24 

0494 05 32 81 

Kabouters Thomas De Keulenaer 

Lies Gorris 

Rik Celis 

kabouters@scoutsnijlen.be 0485 85 79 35 

0470 31 05 85 

0498 35 19 32 

Welpen Niels Schoeters 

Siemen Roevens 

Dries Sangers 

welpen@scoutsnijlen.be 0477 95 96 38 

0474 13 51 30 

 

Jonggidsen Wannes Leirs 

Anneleen Pauwels 

jonggidsen@scoutsnijlen.be 0470 83 27 42 

0476 67 85 10 

Jongverkenners Sander Celis 

Danish Gorris 

jongverkenners@scoutsnijlen.be 0494 31 56 32 

0471 66 00 42 

Gidsen Valerie Kerckhofs 

Jan Faes 

gidsen@scoutsnijlen.be 0478 66 65 60 

0495 61 51 41 

Verkenners Gommaar Van Roie 

Jens Roevens 

Silke Van Nuffel 

verkenners@scoutsnijlen.be 0479 48 22 02 

0476 61 35 65 

0476 75 99 18 

Jins Jimmy Meuris 

Jorden Verhoeven 

jins@scoutsnijlen.be 0474 55 61 80 

0496 44 64 03 

Groepsleiding An Van Baelen 

Gommaar Van Roie 

Thomas De Keulenaer 

groepsleiding@scoutsnijlen.be 0476 72 76 46 

0479 48 22 02 

0485 85 79 35 

Tinamoe 

Kawellen Chiara Peeters 

Natalie Diels 

Liselotte Franquet 

kawellentinamoe@scoutsnijlen.be 0477 04 95 20 

Jonggivers Hanne Verhaegen 
Sofie Gielis 
Wesley Diels 

Ward Celis 

Maxime Gullentops 

jonggiverstinamoe@scoutsnijlen.be 0489 40 64 58 

Givers Julie Gielis 

Tine Vastmans 
Maïté De Smet 

Nando Mertens 

giverstinamoe@scoutsnijlen.be 0489 41 38 03 

Jins Quinten Van Tendeloo 
Marlies Naets 
Hannelore Decorte 
Charlotte Corthals 
Anneleen Van de Velde 

jinstinamoe@scoutsnijlen.be 0493 66 19 87 

Groepsleiding Anneleen Van De Velde 

Wannes Chauvaux 

groepstinamoe@scoutsnijlen.be 0479 44 15 67 

0484 86 67 97 
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