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Verjaardagen 

 

Een gelukkige verjaardag en drie kussen voor al onze 

scouts en gidsen die in oktober jarig zijn! 

 

 

Fedra Loubin 28 januari 16 jaar Gids 

Sylke Maes 5 januari 16 jaar Gids 

Niels Koyen 30 januari 23 jaar Verkennerleiding 

Emeline Van Roie 20 januari 18 jaar Jin 

Maurane Vandermeulen 5 januari 18 jaar Jin 

Niels Schoeters 18 januari 21 jaar Jonggidsenleiding 

Jo  Geukens 15 januari 10 jaar Kabouter 

Fleur Mendes Leite 22 januari 8 jaar Kapoen 

Per Willems 8 januari 9 jaar Welp 

Ignias Wouters 4 januari 16 jaar Verkenner 

Jens Wouters 13 januari 17 jaar Verkenner 

Mathias  Bertels 18 januari 14 jaar Jongverkenner 

Ignias Wouters 4 januari 16 jaar Giver  

Jens  Wouters 13 januari 17 jaar Giver 

Mathias Bertels 18 janari 14 jaar Jonggiver 

 

 

  



Kapoenen 
3 januari:  

Na een kleine onderbreking vliegen we er terug stevig in! Vergrootglaasje, vergrootglaasje, in mijn hand, wie is 

de beste speurneus van het land? Dat zullen we deze zondag te weten komen. En misschien nog wel veel 

meer, want wie weet wat jullie allemaal zullen opsporen. Jullie neuzen worden om 14 uur verwacht en om 17 

uur hebben we gedaan met speuren. 

10 januari: reis rond de wereld 

Vandaag gaan we enkele landen en plaatsen bezoeken! We gaan een reis rond de wereld doen! Kom  van 2 

tot 5 uur ontdekken welke landen we allemaal gaan bezoeken!  

17 januari:gezelschapsspelletjes vergadering 

Omdat het weer in januari al eens wat slechter kan zijn, doen we vandaag een gezellige gezelschapsspelletjes 

vergadering! De vergadering is gewoon van 2 tot 5 uur. 

24 januari: laddercompetitie 

Wie van jullie is de sterkste/slimste/... kapoen? Dit willen wij vandaag uitzoeken! 

Daarom doen we vandaag een laddercompetitie! Wij verwachten jullie van 2 tot 

5 uur. 

31 januari: schaatsen 

Vandaag is het een beetje een speciale vergadering! We gaan schaatsen in 

Herentals ( Bloso- Centrum Herentals). De totale kostprijs zal € 6 bedragen.De 

huur van het materiaal,inkom en  een drankje is inbegrepen in de totale kostprijs. Gelieve dit op voorhand aan 

de leiding te betalen, zodat wij dit kunnen afrekenen met de mensen van de schaatsbaan. We verwachtten 

onze schaatskampioenen om 2 uur aan de scouts in Nijlen. We hebben wel enkele ouders nodig die enkele 

kapoenen kunnen wegbrengen naar Herentals en na het schaatsen terugbrengen naar Nijlen. Je kan de 

kapoenen om 16:30uur in Herentals komen halen of om 17:00 uur aan de scouts in Nijlen. 

Opmerking: Jullie kunnen ook het bedrag overschrijven op het rekeningnummer: BE29 0635 9115 0064 

We wensen jullie een prettig nieuwjaar! 

Daan,Jens,Omri,Silke 

  



Kabouters 
zondag 3 januari                                    

Omdat jullie vandaag nog wel moe zullen zijn van al die feesten en jullie buikjes 

nog te vol zitten van al dat lekkere eten en jullie dus niet erg actief zullen kunnen 

lopen, gaan we het vandaag een beetje rustiger aan doen. We spelen allemaal 

leuke gezelschapspelletjes. Hebben jullie thuis een superleuk gezelschapsspel dat 

we op de scouts zeker moeten spelen, mag je dit gerust meebrengen. We spelen 

van 14u en gaan rustig weer naar huis om 17u.             

                                     

zondag 10 januari                                 

Alles op wieltjes vergadering!! Vandaag gaan we alle spelletjes op wieltjes doen. Neem dus allemaal iets mee 

dat op wieltjes staat. (zoek liefst iets anders dan de gewone fiets, maar als je echt niets anders hebt mag je de 

fiets wel nemen.) Niet vergeten dus!! De vergadering zal rollen tussen 14u en 17u.   

                       

zondag 17 januari                                                                                               

racen, racen en racen. Dat is wat we vandaag gaan doen. De enige echte kabouter-race. Welke kabouter 

slaagt erin om elke opdracht als eerste te beëindigen? Wie zal er dit jaar de allersnelste kabouter mogen 

genoemd worden? Dat zullen we vandaag ontdekken. Kom mee racen voor de titel van 14u-17u. 

  

                  

zondag 24 januari                                                                                                

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet, en het is… Je zal vandaag eens 1keer voelen hoe 

het zou zijn als je blind was. Je zal erg moeten vertrouwen op je partner die 

je heel de vergadering gaat leiden. Vertrouw je elkaar niet, dan zal je ook 

niet slagen in de opdrachten. Neem zeker een sjaal/das mee zodat we je 

kunnen blinddoeken. De blindelings-vertrouwen vergadering begint om 14u 

en eindigt om 17u.            

zondag 31 januari         

schaatsen.  Maak die beentjes al maar warm, want we gaan schaatsen!! Vergeet zeker geen handschoenen en 

€5. We spreken af op de scouts om 14u en zullen terug zijn tussen 17u- 17u15                                                                                                                            

Wij willen graag vragen of er ouders zijn die zouden kunnen rijden. (gelieve te laten weten als jullie kunnen 

rijden.)   

          

Groetjes,  

Arne, Marieke en Lies. 
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Welpen 
zondag 3 januari 

 

deze zondag om er terug in te komen gaan we ons nog eens  

amuseren met de beste pleinspelen die je kan bedenken  

dus laat jullie zondagse kleren maar tuis 

 

zondag 10 januari 

 

deze vergadering gaan we de hei nog een onveilig  

maken en kampen spelen organiseren 

 

zondag 17 januari 

 

vandag gaan we met zen allen een van de beste films ooit zien zet jullie daarom 

al maar schrap want jullie gaan jullie ogen niet geloven 

 

zondag 24 januari 

 

deze zondag gaan we jullie de beste truckjes van een geheim agent leren 

 hoe je een kruisboog maakt met waspelden bijvoorbeeld 

 en julie gericht leren vuuren . 

 

zondag 31 januari 

 

vandaag gaan we ons begeven op glad ijs 

dus vergeet zeker geen handschoenen en 5 euro me te brengen om 

deze tocht zonder problemen te laten verlopen  

verdere info over vervoer en dergelijke volgt...   
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Jonggidsen 
Vrijdag 8 januari 

Na het iedere vergadering opnieuw te moeten aanhoren is het eindelijk zover. Vanavond spelen we het alom bekende 

weerwolvenspel maar dan in het echt! Zet je beste beentje maar voor want het zal spannend worden! We verwachten 

jullie van 19u tot 22u.  

  

 

 

Vrijdag 15 januari 

Verzamel al jullie kennis en vaardigheden want vanavond spelen we een quiz! Iedereen aanwezig van 19u tot 22u.  

 

 

 

Vrijdag  22 januari 

Trek het mooiste kleedje dat je hebt al maar aan, haal je Aston Martin uit de garage, werk nog 

wat aan je Engelse accent en breng al je zakgeld mee want vanavond houdt jullie leiding het enige 

echte Nijlense Casino Royale open! 

Om binnen te mogen in ons exclusieve casino, zal je een casinokleedje (scoutshemd hoeft 

vanavond niet!) moeten aanhebben. De deuren gaan open om 19u en sluiten om 22u. 

 

 

Zondag 31 januari 

Eindelijk is het weer zover, vandaag gaan we schaatsen! Neem allemaal jullie handschoenen, dikke kousen en 5 euro 

mee voor het schaatsen en een drankje. We vertrekken met de fiets om 13u15 aan de scoutslokalen en proberen tegen 

17u terug te zijn.  

Info voor de ouders: 
De ontbijtactie zal dit jaar doorgaan tijdens het weekend van  5-6 maart. 

Op naar 2016! 

Groetjes, 
Niels en Ellen  



Jongverkenners 
Zondag 3 januari 
Vandaag gaan we het nieuwe jaar al rollend tegemoet: het is vandaag vergadering op 

wielen! Jullie moeten allemaal een "voertuig" op wielen meenemen. Een fiets is maar saai 

dus hier is een lijst met voorbeelden om jullie wat inspiratie te geven: step, rolschaatsen, 

driewieler, skateboard, longboard, brommer, kruiwagen, handkar, transpallet…  

 

Zondag 10 januari 
Wat doen schapen tijdens de winter? Staan ze op stal? Blijven ze gewoon in de hei staan? Verliest een heidestruik zijn 

bladeren in de winter? Wil je een antwoord krijgen op deze en andere levensbelangrijke vragen, kom dan om 14u naar 

de scouts en al je vragen zullen beantwoord worden.  

 

Zondag 17 januari 
Hoeveel balsporten kan je spelen in drie uur? Vandaag gaan we de uitdaging aan! Kom het testen en tegen 17u weten 

we hoeveel het er zijn… 

 

 

Vrijdag 22 januari: 
Trek je chique kostuum al maar aan, haal je Aston Martin uit de garage, werk nog wat 

aan je Engelse accent en breng al je zakgeld mee want vanavond houdt jullie leiding het 

enige echte Nijlense Casino Royale open!  

Om binnen te mogen in ons exclusieve casino, zal je een hemd (niet je scoutshemd!) 

moeten aanhebben. De deuren gaan open om 19u en sluiten om 22u.  

 

Zondag 31 januari 
Vandaag gaan we schaatsen! Vergeet dus zeker geen handschoenen, dikke kousen en 5 euro voor het schaatsen en een 

drankje. Om dat jullie stoere jongens zijn, gaan we met de fiets naar Herentals en spreken we af om 13u15 aan het 

lokaal. We proberen om rond 17u terug in Nijlen te zijn, maar het kan wat later zijn. 

 

Zondag 6 maart voorzien we Nijlen weer van lekkere ontbijten. Om alles klaar te zetten spreken we zaterdag al af. De 

details volgen nog in het volgende maandblad 

 



Gidsen 
Zondag 3 januari 

Een Nieuw jaar, een nieuwe stijl. Daar gaan we dan ook eens werk van maken. Dit betekent dus dat we vandaag eens 

gaan beginnen met waar al lang over gesproken werd. Jullie eigen “Gidsen 2015-2016” trui. Neem dus best al jullie 

ideeën mee zodat we er iets van kunnen maken. Gewone uren van 14h-17h. 

Zondag 10 januari 

Nu het buiten zo koud is in de winter (waarschijnlijk rond de 10 à 12°C… ) gaan we vandaag gezelschapsspelletjes 

spelen. Als je zelf een leuk spel hebt mag je dat altijd meenemen. Ook vandaag weer van 14h-17h. 

Zondag 17 januari 

Haal die prothese al maar onder het stof vandaan en vergeet zeker niet een ooglapje mee te 

pakken. Vandaag zijn het de welbekende gehandicapte spelen. Beginnen doen we zoals 

gewoonlijk om 14h en tegen 17h kunnen we weer als (ab)normale mensen naar huis. 

 

Zondag 24 januari 

Omdat de leiding in de examens zitten en onze inspiratie NU (half december) al op is. Mogen de 3de-jaars een vergadering 

maken. Helaas hebben we die niet dit jaar dus wordt deze super belangrijke taak overgedragen naar de 2de-jaars en gaan 

zij voor een fantastische namiddag zorgen. Ook vandaag weer van 14h-17h. 

Elke betrekking tot fantastische namiddag kan anders geïnterpreteerd worden. Leiding is niet verantwoordelijk voor de vergadering en alle klachten moeten teruggaan naar de 2de-jaars. 

Tevens worden gebruikte goederen, waaronder leden, niet meer teruggenomen. Het inspiratieloos zijn van de leiding is te wijten aan de examens en kan hen niet kwalijk genomen worden. 

Er is geen geld terug garantie, ook niet na 14 dagen in originele verpakking. 

 

Zondag 31 januari 

Zoals elk jaar de gewoonte is gaan we ook dit jaar de schaatsbaan weer onveilig maken. Kom allemaal moet de fiets om 

13:15h naar het lokaal. Vergeet ook zeker geen €5 mee te brengen voor de inkom en een drankje. Voor zij die zelf 

schaatsen hebben mogen die ook altijd meepakken. Terugkomst wordt rond 17:30h verwacht. 

 

 

Met vriendelijke groeten van jullie leiding, 

Wannes & Rik 

Enkele data om zeker te noteren. 

Het kamp staat ondertussen vast (zoals via mail al was meegedeeld). Dit zal doorgaan van 1-11 juli. 

Het spaghettifeest komt ook weer stilaan in de buurt. In het weekend van 12-13-14 februari zal dit doorgaan. Meer info 

volgt later nog. 

Tenslotte zal het gouwweekend plaatsnemen in het weekend van 22-23-24 april. 



Verkenners 
weekblad verkenners: 
dagblad verkenners: 
uurblad verkenners: 
minuutblad verkenners: 
secondeblad verkenners: 
 
Alle vergaderingen zijn van twee uur tot vijf uur behalve den 31e !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
3 januari 
omdat sommige onder jullie misschien nog een kater hebben van Nieuwjaar houden we het vandaag simpel 
met wat pleinspelen. 
 
10 januari 
omdat de winter maar niet wil komen zullen we een bosspel houden en wie weet begint het dan wel vanzelf 
te sneeuwen. 
 
17 januari 
het is bijna winter en in de winter is het veldrit seizoen, dit is dus de perfecte gelegenheid om de veldrit cros 
in nijlen te organiseren en hem dan ook op eigen super glamourreuze manier te winnen. 
(wie weet win je wel een prijs (en die prijs is geen punt voor het jaarklassement maar een echte prijs)) ( indien 
er geen prijs is valt dit buiten mijn bevoegdheid indien er wel een prijs is heb ik hem gaan halen) 
 
24 januari 
Het is ondertussen officieel winter en het zou dus koud moeten zijn. waar is het nog koud buiten in rusland, in 
noorwegen natuurlijk. Daarom houden we vandaag vikingspelen. 
 
31 januari 
Wat kunnen we nog zoal doen in de winter, omdat het maandblad geen interactief blad is zal ik het maar 

direct zeggen, SCHAATSEN. iedereen dat mee wil zal om 13:15u aan het lokaal moeten staan met een fiets 
dat in orde is. de tijd van terugkomst is geschat tussen 5u en half 6 maar dit zijn geen exacte tijden. 

schaatsen is natuurlijk ook niet gratis en daarom is het verplicht om 5 euro mee te nemen als je wil 

schaatsen indien je dit niet bij hebt zal je niet mee kunnen schaatsen 
(indien je zelf schaatsen hebt neem ze dan zeker mee in een rugzak dat je op je fiets kan dragen) 
 
alvast winterige en examenachtige groeten 
Niels en Sander 
 
 

 
 
 
 

  



Jins 
Een kort maandblad deze keer. 

Bijna de hele maand januari staat in het teken van de jinterims. Wat wil dit zeggen? 

Veel mensen van de leidingsploeg hebben examens in januari. Daarom word er aan jullie gevraagd om de 

leidingsploegen die volk te kort hebben bij te staan. 

Dit zal zijn op de volgende zondagen: 3,10,17 en 24 januari. 

Als jullie niet kunnen, laat dit dan op tijd weten (niet op zondag om 12.30). 

We verwachten jullie op tijd!!!! Aan de scouts (ik weet dat dit niet zo makkelijk is voor de meeste van jullie. 

Met op tijd bedoelen we ten laatste om 13.40u zodat jullie nog even de tijd hebben om met de overige leiding 

te overleggen wat jullie gaan doen. 

 

Vrijdag 29 januari: 

Privefeest in het scoutslokaal. Dit begint al om 19.30u!! Dus iedereen aanwezig ten laatste om 18.45u.  

Normaal gaat dit niet tot 2a3 uur duren dus kunnen we ook allemaal op tijd naar huis. 

 

Zondag 31 januari: 

Vandaag gaan we schaatsen in Herentals. Als je meegaat dan verwachten wij jullie om 14.00 ten laatste aan 

het lokaal. Als je niet meegaat, laat dit dan even weten aub. 

 

Als jullie over iets dat hierboven staat nog vragen hebt, stel ze gerust via de sociale media. 

 

Anneleen en Jimmy 

 

  



 
 

 
 

Kan je niet komen? Laat het tijdig weten via kawellentinamoe@scoutsnijlen.be. 

Of aan Chiara via 0477 04 95 20 

 

16 januari: schaatsvergadering 

 

De gladste vergadering van het jaar is er weer! Zoals elk jaar gaan we schaatsen, joepie !!! We 

verwachten jullie allemaal om 14.00 aan de schaatsbaan in Herentals (Vorselaarsebaan 60, 

2200 Herentals).  De leden dienen hier ook opgehaald te worden om 17.00. Is het niet 

mogelijk om je Akabe’er te komen brengen/ halen? Stuur dan een mailtje naar de 

groepsleiding: groepstinamoe@scoutsnijlen.be. Laat aan je takleiding weten als je Akabe’er 

NIET meegaat. Wat breng je mee? 5 euro voor het schaatsen, handschoenen (!), extra kousen, je 

akabetrui, je scoutsdas en je goede humeur!  

 

30 januari: filmvergadering 

(14u-17u) 

De nieuwste van de nieuwste 

films van Hollywood zullen 

vandaag aan bod komen. Jullie kunnen zelf kiezen welke 

film jullie willen zien (2 keuzes). Achteraf zal er gezorgd 

worden voor lekkere versnaperingen.  

 

 

De datum van het kamp ligt vast!! Jullie leden zullen van 7 juli tot 12 juli op kamp gaan naar ’Pré Manette’ (Bourseigne-

Neuve). Verdere uitleg volgt nog.  

 

 

 

 

Heb je vragen/opmerkingen of kan je kawel niet komen? Laat dan iets weten via mail naar 

kawellentinamoe@scoutsnijlen.be of via gsm aan Chiara: 0477/049520. 
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Heb je vragen/opmerkingen of kan je niet komen? Laat dan iets weten via mail naar jonggiverstinamoe@scoutsnijlen.be of bel/sms Ward: 
0474063362 

 

16 januari: schaatsvergadering 

 

De gladste vergadering van het jaar is er weer! Zoals elk jaar gaan we schaatsen, joepie !!! We 

verwachten jullie allemaal om 14.00 aan de schaatsbaan in Herentals (Vorselaarsebaan 60, 

2200 Herentals).  De leden dienen hier ook opgehaald te worden om 17.00. Is het niet 

mogelijk om je Akabe’er te komen brengen/ halen? Stuur dan een mailtje naar de 

groepsleiding: groepstinamoe@scoutsnijlen.be. Laat aan je takleiding weten als je Akabe’er 

NIET meegaat. Wat breng je mee? 5 euro voor het schaatsen, handschoenen (!), extra kousen, je 

akabetrui, je scoutsdas en je goede humeur!  

 

30 januari: filmvergadering (14u-

17u) 

De nieuwste van de nieuwste films van Hollywood zullen vandaag aan 

bod komen. Jullie kunnen zelf kiezen welke film jullie willen zien (2 

keuzes). Achteraf zal er gezorgd worden voor lekkere 

versnaperingen.  

 

 

De datum van het kamp ligt vast!! Jullie leden zullen van 7 juli tot 12 juli op kamp gaan naar ’Pré Manette’ (Bourseigne-

Neuve). Verdere uitleg volgt nog.  

 

 

Heb je vragen/opmerkingen of kan je jong giver niet komen? Laat dan iets weten via mail naar 

jonggiverstinamoe@scoutsnijlen.be of via gsm aan Ward 0474 06 33 62 
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Heb je vragen/opmerkingen of kan je giver niet komen? Laat dan iets weten via mail naar 

giverstinamoe@scoutsnijlen.be of via gsm aan Julie: 0489413803 

 

16 januari: schaatsvergadering 

 

De gladste vergadering van het jaar is er weer! Zoals elk jaar gaan we schaatsen, joepie !!! We 

verwachten jullie allemaal om 14.00 aan de schaatsbaan in Herentals (Vorselaarsebaan 60, 

2200 Herentals).  De leden dienen hier ook opgehaald te worden om 17.00. Is het niet 

mogelijk om je Akabe’er te komen brengen/ halen? Stuur dan een mailtje naar de 

groepsleiding: groepstinamoe@scoutsnijlen.be. Laat aan je takleiding weten als je Akabe’er 

NIET meegaat. Wat breng je mee? 5 euro voor het schaatsen, handschoenen (!), extra kousen, je 

akabetrui, je scoutsdas en je goede humeur!  

 

30 januari: filmvergadering (14u-

17u) 

De nieuwste van de nieuwste films van 

Hollywood zullen vandaag aan bod komen. 

Jullie kunnen zelf kiezen welke film jullie 

willen zien (2 keuzes). Achteraf zal er gezorgd 

worden voor lekkere versnaperingen.  

 

 

De datum van het kamp ligt vast!! Jullie leden zullen van 7 juli tot 12 juli op kamp gaan naar ’Pré Manette’ (Bourseigne-

Neuve). Verdere uitleg volgt nog.  

 

 

 

 

 

Heb je vragen/opmerkingen of kan je giver niet komen? Laat dan iets weten via mail naar 

giverstinamoe@scoutsnijlen.be of via gsm aan Julie: 0489413803. 
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Heb je vragen/opmerkingen of kan je niet komen? Laat dan iets weten via mail naar jinstinamoe@scoutsnijlen.be of 

via gsm aan Nando: 0488815666 

 

16 januari: schaatsvergadering 

 

De gladste vergadering van het jaar is er weer! Zoals elk jaar gaan we schaatsen, joepie !!! We 

verwachten jullie allemaal om 14.00 aan de schaatsbaan in Herentals (Vorselaarsebaan 60, 

2200 Herentals).  De leden dienen hier ook opgehaald te worden om 17.00. Is het niet 

mogelijk om je Akabe’er te komen brengen/ halen? Stuur dan een mailtje naar de 

groepsleiding: groepstinamoe@scoutsnijlen.be. Laat aan je takleiding weten als je Akabe’er 

NIET meegaat. Wat breng je mee? 5 euro voor het schaatsen, handschoenen (!), extra kousen, je 

akabetrui, je scoutsdas en je goede humeur!  

 

30 januari: filmvergadering (14u-

17u) 

De nieuwste van de nieuwste films van 

Hollywood zullen vandaag aan bod komen. Jullie kunnen zelf kiezen 

welke film jullie willen zien (2 keuzes). Achteraf zal er gezorgd worden 

voor lekkere versnaperingen.  

 

 

De datum van het kamp ligt vast!! Jullie leden zullen van 7 juli tot 12 juli op kamp gaan naar ’Pré Manette’ 

(Bourseigne-Neuve). Verdere uitleg volgt nog.  

 

 

 

 

Heb je vragen/opmerkingen of kan je jin niet komen? Laat dan iets weten via mail naar jinstinamoe@scoutsnijlen.be  
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Ook in 2016 geven zij het beste van 

zichzelf… 
  

Tak Leiding Mailen naar: Bellen naar: 

Sparlekijn 
Kapoenen Jens Roevens 

Silke Van Nuffel 
Daan Umans 
Omri Van Dingenen 

kapoenen@scoutsnijlen.be 0476 61 35 65 
0476 75 99 18 
0491 19 96 28 
0483 72 37 89 

Kabouters Lies Gorris 
Marieke Leirs 
Arne Maes 

kabouters@scoutsnijlen.be 0470 31 05 85 
0471 11 47 24 
0491 88 88 51 

Welpen Sebastian Van De Moortel 
Bent Smets 

Jules Philibert 

welpen@scoutsnijlen.be 0472 01 55 52 
0494 05 32 81 

0474 13 29 05 

Jonggidsen Niels Schoeters 

Ellen De Schrijver 

jonggidsen@scoutsnijlen.be 0477 95 96 38 

0498 06 19 27 

Jongverkenners Danish Gorris 
Thomas De Keulenaer 
Jerke Van Elsen 

jongverkenners@scoutsnijlen.be 0471 66 00 42 
0485 85 79 35 
0487 98 34 33 

Gidsen Wannes Leirs 
Rik Celis 

gidsen@scoutsnijlen.be 0470 83 27 42 
0498 35 19 32 

Verkenners Sander Celis 

Niels Koyen 

verkenners@scoutsnijlen.be 0494 31 56 32 

0474 74 62 86 

Jins Jimmy Meuris 
Anneleen Pauwels 

jins@scoutsnijlen.be 0474 55 61 80 
0476 67 85 10 

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 

Charlotte Corthals 

Jolien Boydens 

kawellentinamoe@scoutsnijlen.be 0477 04 95 20 

Jonggivers Ward Celis 
Liselotte Franquet 
Angelika Vermeerbergen 

Dorien Van Den Brande 

jonggiverstinamoe@scoutsnijlen.be 0474 06 33 62 

Givers Julie Gielis 
Hanne Verhaegen 
Sofie Braeckmans 
Nick Vanden Bosch 

giverstinamoe@scoutsnijlen.be 0489 41 38 03 

Jins Nando Mertens 
Maïté De Smet 
Anneleen Van de Velde 
Flore Van De Vel 

jinstinamoe@scoutsnijlen.be 0488 81 56 66 

Groepsleiding Anneleen Van de Velde 
Charlotte Corthals 

Ward Celis 

groepstinamoe@scoutsnijlen.be 0479 44 15 67 
0472 62 45 22 

0474 06 33 62 
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