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Scouts – Gidsen – Akabe Nijlen 

Nodigen iedereen uit op hun 

16,5 euro per portie 
Ook verkrijgbaar:  

kip met appelmoes en  

frikadellen met krieken 

Vrijdag 6 november 17 tot 21 uur 

Zaterdag 7 november 16 tot 21 uur 

Zondag 8 november 12 tot 20 uur 

In het scoutslokaal achter de Sint-Pauluskerk 

 

Tijdens het weekend kan je ook mosselen afhalen of thuis laten brengen.  

Voor meer info of bestellingen: groepsleiding@scoutsnijlen.be  

of kijk op www.scoutsnijlen.be  
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Groepsleiding 
Gegroet,  
 
Alle takken zijn helemaal gestart, de eerste takweekends zijn geweest en 
het gros van de huisbezoeken is gedaan. De meeste lidgelden zijn betaald 
(bedankt!) en de lidkaarten zijn onderweg.  
 
November betekent voor ons vooral: Mosselfeest! Op de vorige pagina zag 
je reclame voor ons restaurant. Om dat helemaal op rolletjes te laten 
lopen, hebben we een hoop handen nodig. Dus iedereen is welkom om zijn 
steentje/handje bij te dragen.  
 

Dit is de agenda van het hele mosselfeest:  
 
Donderdag 5 november vanaf 9u30  
Groenten kuisen (een eigen mes meebrengen is altijd handig)  
 
Vrijdag 6 november vanaf 10u00  
Groenten en mosselen kuisen (een eigen mes meebrengen is altijd handig)  
Zaterdag 7 november vanaf 10u00  
Meer mosselen kuisen ! (mesje is altijd handig)  
Zondag 8 november vanaf 9u00  
Drie keer raden: er moeten mosselen gekuisd worden!  

 
Voor vragen en/of informatie:  
groepsleiding@scoutsnijlen.be of spreek op de vergadering iemand van de 
(groeps)leiding aan! 
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Verjaardagen 

 

Een gelukkige verjaardag en drie kussen voor al onze 

scouts en gidsen die in oktober jarig zijn! 

 

 

LORE 
VAN 
CLEEMPUT 1/11/1998 15 Gids Akabe 

JOLIEN BOYDENS 11/11/1993 20 Akabelid 

NICOLAS VOORSPOELS 19/11/1996 17 Akabelid 

MELISSA VAN GEYT 19/11/2000 13 Gids Akabe 

AN VAN BAELEN 11/11/1990 25 Groepsleiding 

HANNE VERHEYEN 21/11/2001 14 Gids 

RIK CELIS 22/11/1996 19 Gidsenleiding 

FIEN MOENS 6/11/2004 11 Jonggids 

GWEN GOOSSENS 14/11/2003 12 Jonggids 

BEAU QUISERAERTS 20/11/2003 12 Jongverkenner 

ROBBE GEENS 8/11/2003 12 Jongverkenner 

STIJN MARYSAEL 12/11/2003 12 Jongverkenner 

FLORE VANDEVELDE 18/11/2008 7 Kapoen 

ROOS GOOSSENS 29/11/2008 7 Kapoen 

DAAN UMANS 7/11/1997 18 Kapoenenleiding 

BRIEK ROOFTHOOFT 10/11/2005 10 Welp 

JESSE GOOSSENS 21/11/2005 10 Welp 

RUBE DENEIRE 29/11/2005 10 Welp 

TIBE VERMEULEN 20/11/2008 10 Welp 

 

  



Kapoenen 
Maandblad Kapoenen November 

1 November 2015 

BOEEEEEEEEEEEEEEE! Jaja kapoenen wordt al maar bang want vandaag is 

het Halloweenvergadering! We willen alle kapoenen in hun meest 

afschrikwekkende kostuums zien, dus haal je engste outfit uit en kom om 

14 uur naar het scoutslokaal. Om 17 uur laten we al deze kleine monstertjes 

terug los. 

 

6 – 7 – 8 november 2015 

MOSSELFEEST! Dit weekend is er geen vergadering! Jullie zijn van harte welkom op het jaarlijkse mosselfeest van scouts 

Nijlen. Vergeet jullie mosselkaarten niet af te rekenen. Dit kan elk weekend aan het scoutslokaal.  

 

15 november 2015 

Vandaag halen we ons creatief talent nog eens boven. Trek je slechte kleren aan want vandaag spelen we met klei! Tussen 

14u en 17u kleien we er op los! 

 

22 november 2015 

Houd jullie vast voor een nog nooit eerdere gespeelde versie 

van…                                   tadadadaaaaaaa… : Eén tegen allen 

EXTREME! Kunnen jullie alle opdrachten goed uitvoeren? 

Durven jullie de opdrachten wel aan? Wil je het weten? Kom 

dan zeker! Van 14u tot 17u.  

 

28 – 29 november 2015 

KAPOENENWEEKEND! Om de kapoentjes al eens een voorsmaakje te geven voor een echt kamp, blijven we dit weekend 

al eens een dagje op de scouts slapen. Zaterdagavond blijven de kapoentjes slapen in de lokalen van scouts Nijlen. 

Verdere informatie en uren zullen jullie in een mail en brief ontvangen. 

 

Groetjes van jullie leiding! 

Jens, Omri, Daan en Silke 

  



Kabouters 
Zondag 1 november 

Gad edreekegmo. Jaja je leest het goed, het is vandaag omgekeerde dag. We spelen alle spelletjes, maar dan gewoon 

eens omgekeerd. Kom naar de scouts om deze geweldige dag mee te maken van 14u tot 17u.  

 

Vrijdag 6 tot zondag 8 november 

Seg ken je Jan de mosselman, mosselman, mosselman,… Dit weekend is het geen gewone vergadering maar is het 

mosselfeest. Jullie mogen hier allemaal mee komen helpen! Verdere info volgt nog.  

 

 

Zondag 15 november 

1 tegen allen. Eens kijken of jullie een GROTE lijst van opdrachtjes kunnen afwerken tegen het einde van de vergadering. 

Hiervoor is samenwerken erg belangrijk. Als je de uitdaging wil aangaan, kom je naar de scouts om 14u en hopelijk zijn 

ze allemaal volbracht om 17u. SUCCES!! 

 

Vrijdag 20 tot zondag 22 november 

WEEKEEEEEND!!!!! Eindelijk gaan we op weekend. Het perfecte moment om alle kabouters 

beter te leren kennen en eens weg te zijn van de ouders ;) Verdere info komt nog. 

 

  

 

 

Zondag 29 november 

Wat eten we vandaaaag? Spaghetti, spaghetti, spaghetti,… Vandaag houden we een 

spaghetti-vergadering. ’s Middags dus niet te veel eten!!! Willen jullie weten wat deze 

vergadering juist is, dan kom je naar de scouts om 14u en gaan met goed gevulde buikjes naar 

huis om 17u. 

 

 

Groetjes van jullie leiding 

enrA, ekeiraM en seiL 
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Welpen 
1 november: 

Met een dag vertraging bereikt Halloween ook ons lokaal. Vandaag staan er enkele griezelige 

spelletjes op het programma. Deze spelletjes zijn zo griezelig dat we ze nog even geheim 

moeten houden. Kom samen met ons griezelen tussen 14 en 17 uur aan de scoutslokalen. 

6,7 en 8 november: 

(Dit weekend gaat ons jaarlijks mosselfeest door. Iedereen is van harte welkom om lekkere 

mosseltjes te komen eten!) 

15 november: 

Komt dat zien, komt dat zien! Ridders aller landen herenigt U voor dit ongeziene spektakel. 

Vandaag vinden aan onzer lokaal de 500 jaarlijkse ridderspelen plaats. Tijdens dezer spelen 

gaan wij op zoek naar de koenste ridder der Lage Landen. De zwaarden worden getrokken na 

noen omstreeks 14 uur en U bent vrij om naar huis te galopperen om 17 uur. Ave atque vale! 

20, 21 en 22 november: 

HET weekend! Alle informatie over het weekend zullen krijgen in een brief. 

29 november: 

Is het een vogel? Is het een vliegtuig? Nee, vandaag blijven we iets dichter bij de grond. Deze 

zondag staat namelijk helemaal in het teken van het wiel. Kom allemaal op wieltjes naar de 

scouts, want we zullen ze nodig hebben (step, fiets, skates, …). Onze vergadering start om 14u 

en als alles op rolletjes loopt, mogen jullie om 17u terug naar huis. 

 

Groetjes van de leiding, 

Bent, Jules en Sebastian 

  



Jonggidsen 
Zondag 01/11 
 
Het leukste, coolste, allerplezantste mosselfeest is in aantocht, maar wat is zo’n cool mosselfeest nu zonder een paar 
prachtige sjorconstructies? Vandaag beginnen we om 10u om al onze sjortalenten  vanonder het stof te halen. 
Middageten is voorzien.  
 

Zondag 08/11 
 
Het langverwachte mosselfeest is eindelijk daar! Nodig al jullie vrienden, familie, kennissen, … uit en kom mee smullen 
van onze heerlijke mosselen. Voor al wie niet begint te watertanden van mosseltjes hebben we natuurlijk ook 
frikadellen met krieken of vol-au-vent voorzien.  
 

Vrijdag 13/11 tot zondag 15/11 
 
Bereid jullie voor voor een heel weekend vol plezier en zotte avonturen, want vanaf vrijdagavond is het tijd voor hét 
scoutsweekend van het jaar! Jullie worden verwacht om 19.30u te Nijlen. Verdere informatie volgt later nog.  
 

Zondag 22/11 
 
Hoe meer zielen, hoe meer vreugde! Neem al jullie vriendjes en vriendinnetjes mee, want vandaag is het vriendjesdag!  
 

Zondag 29/11 
 
Wie er het eerst boven aan de ladder staat, wint! Verzamel al jullie kunnen en doen en kom deze zondag bewijzen dat jij 
de beste bent! Wij hebben er alvast zin in.  
 
 
 
Veel lieve groetjes van jullie leiding 
 
Niels en Ellen   
 
 

 

  



Jongverkenners 
1 november  
 
Volgende week vindt ons jaarlijks mosselfeest plaats en naar jaarlijkse traditie helpen de jongverkenners weer mee aan 
de bouw van een of andere ingenieuze constructie. Vandaag gaan we de plannen van de architect dan ook omzetten in 

de praktijk… Let wel op dat de werfleider om 10u wil beginnen. ’s Middags krijgen onze bouwvakkers een lunch!  
 
 
6-7-8 november  
 
Dit weekend zijn jullie eerst en vooral welkom om jullie prachtige constructie –lees vorige 
week-  te bewonderen en aaneensluitend een mosseltje te komen steken. Moesten jullie 
tijdens jullie vakantie een dood moment hebben of als je de scouts een dienst wil 
bewijzen ben je ook altijd welkom om een beetje te helpen tijdens dit grootse 
gebeuren…  
Verdere info hierover volgt nog.  
 
 
 
13-14-15  november 
 
Ook dit weekend is weer helemaal scouts getint met ons jonggiverweekend. Jullie worden om half 8 vrijdag op de scouts 
verwacht. De meer gedetailleerde info staat in de mail.  
 
 
21 november  
 
Wen maar aan uitspraken als julienne snijden, groenten laten schrikken, vlees laten 
rusten, eiwit opkloppen en vooral: heerlijk koken! Vandaag inderdaad een 
kookvergadering waar we onszelf gaan verwennen met culinaire hoogstandjes!  
 
 
 
 
 
 
28 november  
 
Wat is het verschil tussen een foto en een dom blondje? Een foto is ontwikkeld…  
Doorheen het jaar hebben we al opgevangen dat jullie mopjes wel weten smaken maar ook dat er nog veel werk is aan 
de moppen die jullie vertellen! Daarom is het vandaag de grote moppenvergadering, wat dat precies inhoudt kunnen jullie 
komen ontdekken al zullen jullie moeten bepalen hoe hard we vandaag gaan lachen…  
Tip: leer best enkele mopjes uit het hoofd…  
 
 
Groetjes  
Thomas, Jerke en Danish 

 



Gidsen 
Dag dames, er wordt wel eens beweerd dat in een woord alleen de 

plaats van de eerste en de laatste letter echt belangrijk zijn en 

dat als je de rest door elkaar smijt je dit nog gewoon kunt lezen…  

ik hoop voor jullie dat dit klopt 

 

Zaterdag 31 oktober – Zondag 1 november  

Klinee aainpnssag in de nlomare zoadng vnrediaregg. Odmat we wacjlasijnhirk 

nog meeotn sojrern aan ozne constrtcuie, gaan we er dit wneeked aan vderer 

wrkeen. Odmat zdoang 1 nveembor een faesetdg is gaan we zein wleke dag we 

de mseete leedn knnuen veralmezen en zeulln we dus mischiesn vptlesaearn 

naar zearadtg 31 oteobkr. Wklee dag dit wrodt zal op tjid weodrn geemld. 

  

Vrijdag 6 November – Zondag 8 November 

De hrsfetvtniakae lpoot wreael ten edine dus bekret de tjid van het msesolfseet aan. 

Dit weeenkd zlulen we doraam geen naorlme ver gdrienag deon maar gaan we ozne 

hndean uit de mweuon seetkn om te hpeeln dit aelmalal in gdeoe bnaen te ledien. Oednr 

het mttoo hoe meer hoe beetr hoepn wij dat we jlliue aamalell tcoh wel enes te zein 

kjreign. 

 

Zondag 15 November 

Het mseoslfeset is nog maar apemr vioorbj of we bnengein al treug hoegnr te krigejn. 

Doraam duekin we vdanaag de keuekn nog enes in om al ozne cruiinlae knejstus bevon te 

helan.  

 

 

Zondag 22 November 

Vnaadag deon we het ites rugeitsr aan en gaan we naar de gzalecpeshsseleptlejsndaidamg van de Sgepeelk in Bveel. 

Hoiorver skreepn we af aan de krek in het CENTRUM VAN NIJLEN OM 1 UUR met de fteis zdaot we zkeer gneeog tjid 

hbeben om eeklne seepleltjs te selepn. Dit gaat tot oegveenr 5 uur druen maar kan een bteeje vraiëren als we nog met 

een sepl biezg zjin. 

Zondag 29 November 

Gnig de lsttaae totes wskduine neit zo geod? Ben je met het vrdeerkee been uit bed gtpaest? Wil je dnegnird die 

vevedernle lediing een pak salag gveen? Vaadang is de peftecre dag om al je feaittsrrus er uit te ltaen op ozne mgea 

balijkngee FNODDEEVGENURANORLIG!!! 

Geoterjs, 

Wnenas en Rik  



Verkenners 
1 november: 
omdat het vandaag een feestdag is heeft iedereen vrij ( op een zondag ook maar da tussen haakjes) en kunne we ons 
weer enorm gaan amuseren op de scouts, wat we gaan doen blijft voorlopig nog een beetje geheim maar breng alvast je 
beste humeur mee. 
 
6,7,8 november: 
Het is weer zo ver. MOSSELFEEST IS ER WEER, en daarom zoeken wij 
weer tal van helpende handen, hiervoor is natuurlijk op voorhand al 
heel wat werk in gestoken maar niet te min blijft er veel volk nodig op 
die dagen dus heb je tijd dan ben je absoluut welkom om een handje 
te komen toesteken. 
 
15 november: 
Omdat we voor het mosselfeest weer een constructie hebben recht 
gezet gaan we die natuurlijk ook afbreken, wanneer dit gebeurt is 
zullen we de rest van de tijd nog vullen met pleinspelen. 
 
22 november: 
Wie weet het meest, dit gaan we vandaag testen, het is geen IQ test moest je hieraan aan het denken zijn. Wat het wel 
is, kunnen jullie komen ontdekken tijdens de vergadering. 
 
29 november: 
VER-ASSINGS vergadering, zijn jullie benieuwd wat dit inhoud dan moeten jullie maar komen, wij zijn al van 1 ding 
overtuigd, de vergadering zal jullie smaken. 
 
Mosselige groeten 
Niels en Sander 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  



Jins 
1 November  

Feestdag of geen feestdag wij gaan sjorren voor het 

mosselfeest. Omdat jullie toch niet kunnen wachten starten 

wij extra vroeg om 10u. Om 17u hoop ik dat jullie sjor honger 

gestild is want dan stoppen we er mee. Er wordt eten voor 

zien! Laat weten of je kan komen of niet  

6 november-8 november  

Eindelijk is het zo ver! Het mosselseizoen is er weer. Dat wil ook zeggen dat het weer Mosselfeest is! 

Iedereen is welkom om te komen helpen  En ook om te komen eten natuurlijk. 

13 november  

Het is weer jincafe! Iedereen aanwezig omstreeks 19.30u 

om alles mee klaar te zetten. Als achteraf alles een beetje 

vlotjes verloopt kan iedereen tegen 05.00u in zijn bedje 

kruipen. 

20 november  

Vandaag hebben we weer nieuwe leiding! Emeline en Emma 

het is aan jullie. De nieuwe leiding wordt om 13:40 

verwacht. ( om alles klaar te zetten en het spel uit te leggen) 

De andere om 14u! 

27 November 

Vandaag gaan we een actieve quiz doen Of als het weer het toe laat gaan we naar de Kesselse hei. 

Voor een zot bosspel. Laat zeker iets weten als je niet kan komen door examens of door andere 

zaken. Dan weten wij voor hoeveel man we een spel moeten voor zien!  

Een Stevige rock and roll linker 

Rotten Johnny en de witloofstoempster   

 

  



 
 

 
 

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

Of aan Chiara via 0477 04 95 20 

6 november – 7 november – 8 november  

Liefste Kawellen, we hebben goed en slecht nieuws voor jullie. Het slechte nieuws is dat 

het op 7 november geen vergadering is. Maaaaaaar… jullie kunnen dit weekend 

allemaal lekkere mosselen (of iets anders) op onze AKABE komen eten! Neem zeker ook 

de oma en opa, buren en vrienden mee om gezellig samen te komen eten. Daarnaast 

doen we een warme oproep aan alle leden en ouders/voogden van onze leden om mee 

de handen uit de mouwen te komen steken. Natuurlijk is alle hulp altijd meer als 

welkom!  

 

14 november: Vriendjesdag  

Vandaag zullen jullie net zoals anders verwacht worden van 14u tot 

17u. Er is alleen 1 klein verschil, namelijk dat jullie allemaal een 

vriendje/vriendinnetje mogen meebrengen (of zelfs meerdere). We 

zullen hen laten kennismaken met wat scouts is op een toffe manier! 

We gaan samen een reuzegroot kamp maken en iets lekkers bakken! 

Het wordt dus echt een fantastische scoutsdag. Dus neem zeker maar 

een paar vriendjes of vriendinnetjes mee om mee te komen spelen!  

 

 

21 november: GEEN vergadering 

 

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: 0477049520 
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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 

6, 7 & 8 november  Mosselfeest  

Feest? Mossels? Gaan wij dansen met mossels? Nee hoor! Het is weer tijd voor 
ons jaarlijks evenement. Nodig dus iedereen die je kent uit om onze scouts te 
steunen en lekkere mosseltjes bij ons te komen eten! Het zijn de beste die je in 
Nijlen en omstreken kan vinden. Maar dit brengt ook slecht nieuws mee, het is 
deze week dus geen vergadering. Maar wees allemaal welkom om lekker te 
komen eten!  

 

14 november  

Moe? Zijn jullie nog niet moe? Na een drukke week op school en al een tijdje geen vergadering meer zullen 
jullie wel toe zijn aan een beetje rust. Wel, wij gaan voor deze rust zorgen. Op jullie vraag gaan we een heuse 
slaapvergadering doen. Veel zullen we niet slapen, maar we gaan ons wel helemaal verdiepen in dit thema. 
Neem dus allemaal het volgende mee naar de vergadering: 

- Slaapzak  

- matje (of veldbed)  

- Pyjama  

- jullie knuffel  

- tandenborstel & tandpasta  

- een vriendje mag ook want het is vriendjesdag!  

Zorg dus dat jullie allemaal om 2 uur moe aankomt op de scouts en dan gaan we terug naar huis om 5 uur met 
een opgeladen batterij  

 

 

 

Een nachtkus jullie uitgeputte leiding!  

 
 

 

 



 

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: 04894138036 november – 7 november – 8 

november  

Liefste Givers, we hebben goed en slecht nieuws voor jullie. Het slechte nieuws is 

dat het dit weekend geen vergadering is. Maaaaaaar… jullie kunnen dit weekend 

allemaal lekkere mosselen op onze AKABE komen eten! Ook doen we een warme 

oproep aan alle leden en ouders/voogden van onze leden om mee de handen uit 

de mouwen te komen steken. Natuurlijk is alle hulp altijd meer als welkom!  

 

14 november: Vriendjesdag  

Vandaag zullen jullie net zoals anders verwacht worden van 14u tot 17u. Er is 

alleen 1 klein verschil, namelijk dat jullie allemaal een vriendje/vriendinnetje mogen meebrengen. We zullen hen laten 

kennismaken met wat scouts is op een  toffe manier! Dus neem net zoals de leiding iemand mee ;) 

 

21 november: GEEN vergadering 

 

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 

 

 

  



 

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 

 

6-7-8 november: mosselfeesten  

zoals elk jaar organiseert scouts Nijlen de 

mosselfeesten. Hierdoor zal er geen activiteit 

plaatsvinden. Natuurlijk zijn jullie welkom om 

lekkere mosselen te komen eten op de scouts. 

Roep, schreeuw, tier maar laat het vooral aan 

iedereen weten! 

 

14 november: vriendjesdag 

Jullie worden op de normale uren verwacht en de 

activiteit die we gaan doen is nog een verassing. Maar 

elke jin mag een vriend of vriendin meenemen. Wij 

laten jou vriend/vriendin kennismaken met onze scouts 

en natuurlijk onze toffe scoutsgroep! 

 

 

 

21 november: geen vergadering   

Met pijn in ons hart is het 21 november geen vergadering. 

  



  



De mosselmannen van dienst… 
  

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 
Bram Obbels 
Hannelore Decorte 

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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