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Verjaardagen 

 

Een gelukkige verjaardag en drie kussen voor al onze 

scouts en gidsen die in mei jarig zijn! 

 

 

ALEXIA DESMEDT 13 mei 16 jaar Gids 

RIKKE BEECKMANS 30 mei 15 jaar Gids 

WANNES LEIRS 3 mei 22 jaar Gidsenleiding 

FRIEDL CABUY 18 mei 14 jaar Jonggids 

LORE GREGOIR 9 mei 9 jaar Kabouter 

MILENA VAN LOOY 11 mei 11 jaar Kabouter 

ROBYN VERMEULEN 4 mei 9 jaar Kabouter 

LARS CALLIER 22 mei 8 jaar Kapoen 

NORA KEGELAERS 7 mei 7 jaar Kapoen 

WANNES VAN MEENSEL 27 mei 15 jaar Verkenner 

QUIRIN VAN BLADEL 28 mei 17 jaar Giver Akabe 

 

  



Kapoenen 
1 mei 

Vorige maand is onze speurtocht uitgesteld dus!! Haal al jouw speurkennis maar boven! Vandaag 

gaan we wel op een grote zoektocht! We starten om 14:00 en hopelijk hebben we allles gevonden 

om 17:00.  

 

8 mei 

Geen vergadering!  

Dit weekend plannen we jouw fantastische kamp. Helaas is het daarom geen scouts dit 

weekend. 

 

15 mei 

Gigascoutsspelen! Vandaag spelen we spelletjes met alle groepen van scouts Nijlen! Afspraak 

om 14:00 om 17:00 gaan we uitgespeeld terug naar huis! 

 

22 mei 

Als het weer het toelaat spelen we 

vandaag de allerleukste waterspelletjes! 

Neem maar een handdoekje mee! Start 

om 14:00 en om 17:00 gaan we terug 

naar huis.  

 

 

 

29 mei 

We maken vandaag de Kesselse heide onveilig met een heleboel kleine kapoentjes. Wil je weten 

wat we spelen? Kom dat om 14:00 naar de scouts. Om 17:00 keren we terug huiswaarts.  

  



Kabouters 
Zondag 1 mei 

Want uitstel is geen afstel! 

Vandaag gaat de gehandicaptenvergadering door die we eerst vorige week hadden 

ingepland.  

Pomp die rolstoelbanden al maar op, leer nog snel brailleschrift en kom bij wijze van 

oefening al hinkelend naar de scouts.  

Welke kabouter kan het best overweg met beperkingen? Dat zullen we weten om 17u! Het 

startschot van deze kabouterparalympics wordt gegeven om 14u.  

 

 

Zondag 8 mei 

Vandaag is het spijtig genoeg  geen vergadering   

*snik* 

Jullie leiding is namelijk op weekend om het supermegafantastischultrageweldig kamp te plannen 

*jeeeej* 

Wees maar zeker dat het een knaller van formaat wordt!  

 

 

Zondag 15 mei 

Vandaag is een dag voor de échte scouten onder ons, maar ook keukenprinsessen 

zullen hun talenten kunnen bovenhalen! 

Kom om 14u naar de scouts en geniet van een geweldige woudloperskeuken! Het 

vuurekestook en luid gesmul zal eindigen om 17u. 

 

 

Zondag 22 mei  

Vandaag verlaten we even ons vertrouwde scoutsterrein en gaan we op expeditie naar NijlenCity! Aan alle 

ontdekkingsreizigers: smeer die beentjes al maar in! Jullie worden om 14u op de scouts verwacht en mogen vandaar uit 

om 17u weer huiswaarts keren. 

 

 

Zondag 29 mei 

Het is volop lente, de bloemetjes bloeien, de bijtjes zoemen.  Laten we al dat moois maar eens 

gaan bewonderen in de Kesselse heide!  

Breng jullie stalen ros ook mee, dan zijn we er sneller en kunnen we ons langer kapot amuseren! 

Iedereen op post aan de scouts om 14u en op diezelfde plaats nemen we om 17u weer voor een 

weekje afscheid. 

 

 

 

 

Heeeeeeel veel groetjes van jullie leiding! 

Arne, Lies & Marieke 

  



Welpen 

1 mei 
Het mag dan wel Dag van de Arbeid, op de scouts doen wij daar niet aan mee. Vorige week is de 

technieken vergadering weggevallen, dus zal deze vandaag doorgaan. We moeten jullie nog heel wat 

technieken leren: sjorren, knopen leggen, tenten opzetten, ... allemaal dingen die je wel eens nodig 

zou kunnen hebben op kamp. We steken onze handen uit de mouwen op het gebruikelijke uur en om 

17u mogen jullie weer naar huis. 

8 mei 
Dit weekend is jullie leiding hard aan het werken om jullie kamp in elkaar te steken, daarom zal het op zondag geen 

scouts zijn. Wij zien jullie graag volgende week weer. 

15 mei 
 Vandaag gaan me meteen gebruikmaken van onze nieuwe technieken. We gaan namelijk (met 

begeleiding) een vlot bouwen en een vlottentocht(je) doen. Breng dus zeker kleren mee die nat 

mogen worden en een handdoek. Mocht de zon schijnen, is het ook aangeraden om zonnecrème 

mee te nemen. Het bouwen van een vlot en het varen duurt iets langer dan 3 uur, daarom worden 

jullie al om 10u verwacht. Kom ook zeker met de fiets. We hopen rond 17u terug aan het lokaal te 

zijn. (als het slecht weer is, wordt de vlottentocht uitgesteld naar een ander weekend. We zullen 

hiervoor dan een mailtje sturen) 

22 mei 
Deze zondag gaan we de culinaire toer op, maar op ‘scouts’-wijze. Het is vandaag namelijk 

woudloperskeuken. Voor diegenen die nog niet weten wat dit inhoudt, kom zeker eens een 

hapje proeven van onze gerechtjes. We gaan een vuur maken, dus doe zeker kleren aan die 

een ‘beetje’ mogen stinken. Onze ‘buitenkeuken’ opent om 14u en hopelijk gaan jullie met 

een volle buik om 17u weer naar huis. 

29 mei 
De leiding is al volop aan het studeren voor hun examens. Omdat wij af en toe ook wat lichaamsbeweging nodig 

hebben, gaan we vandaag nog eens pleinspelletjes doen. Het zal niet de gewone Dikke Berta zijn of voetbal, het is 

namelijk dringend tijd dat we jullie eens wat andere pleinspelen leren. Kom deze nieuwe pleinspelen ontdekken tussen 

14 en 17u en steun ondertussen jullie leiding in deze moeilijke tijden. 

Groetjes, 

Jullie allerliefste (en coolste) leiding 

Bent, Jules en Sebastian 

  



Jonggidsen 
1 mei 

Verzamel al je overtuigingskills want vandaag is het ruiltocht! We vertrekken om 14u met een appel  een ei en hopelijk 

keren we om 17u terug met een heleboel meer. Spannend!  

 

8 mei 

Vandaag is het jammer genoeg GEEN vergadering, omdat jullie lieftallige leiding een heel weekend lang een super tof 

kamp in elkaar heeft gestoken! Bereid jullie al maar voor op een ONVERGETELIJKE zomer! Wij hebben er alvast veel zin 

in  

 

15 mei 

We hadden nog eens zin in een echt zotte vergadering, dus daar hebben we dan ook voor gezorgd. We verzamelen om 

14u bij de lokalen en om 17u mogen jullie terug naar huis. Opgelet: KOM MET DE FIETS, want die zotte vergadering zal 

doorgaan op een epische plaats.  

 

22 mei 

Katapulten, estafette, één tegen allen – allen tegen één, … . Het kan 

niet leuker worden! Vandaag zullen we de strijd aan gaan met de 

jonggivers en de givers om te bewijzen hoe cool wij zijn. Met een 

teveel aan energie en strijdvaardigheid komen we samen van 14u tot 

17u.  

 

29 mei  

Raadsels, mysteries, opdrachten, … . Ja hoor, vandaag is het dorpsspel! We verwachten 

jullie met veel enthousiasme en expertise om samen met ons het dorp Nijlen onveilig te 

maken. Jullie zijn welkom van 14u tot 17u, maar kom MET DE FIETS. 

 

 

 

Groetjes van de coolste leiding  

Niels en Ellen    



Jongverkenners 
Zondag 1 mei: 

België mag fier zijn op zijn overheerlijke frieten. Daarom gaan we zelf een frietvergadering 

doen. We gaan ze leren snijden, leren bakken en uiteraard……….…….leren eten. Ne grote 

met mayonaise of ne kleine met stoofvlees, allemaal geen probleem na deze uiterst 

gezonde vergadering.  

 

Zondag 8 mei: 

Omdat jullie leiding op weekend is om ons fantastisch kamp in elkaar te steken zal het vandaag geen vergadering 

zijn. 

 

Zondag 15 mei: 

Helaas is het weer geen vergadering, jullie leiding zit helemaal volgeboekt dit weekend.  

 

Zondag 22 mei: 

Vandaag gaan we het wat grootser aanpakken. Samen met de jonggidsen en de givers gaan we de strijd aan in de Scouts 

Nijlense spelen. Gedurende de wedstrijd, onderverdeeld in verschillende rondes, vechten jullie om de eer. We 

verwachten jullie om 14u.  

 

 

Zondag 29 mei: 

Het is zomer, de zon schijnt, het is warm, wat is er dan leuker dan een 

namiddagje op het water dobberen. JAJA, DE LANGVERWACHTE 

VLOTTENTOCHT KOMT ERAAN!!! Vergeet zeker geen zwembroek, 

handdoek en zonnecrème. Jullie worden verwacht om 10u aan het 

lokaal met de fiets en zullen rond 5u terug zijn. 

 

 

 

Scouteske groeten, 

Thomas, Jerke, Danish 

  



Gidsen 
Zondag 1 Mei:  

Toch een beetje nostalgisch voelend naar enkele maanden geleden gaan we 

(deze keer echt) de spaghetti nog eens op het vuur zetten. Normaal kan je 

voor een actieve vergadering best een goed middagmaal eten maar deze 

ene keer is waarschijnlijk wel een uitzondering 

Zondag 8 Mei: 

Goed nieuws en slecht nieuws… 

Het goede nieuws: 

 Wij gaan een heel weekend 
spenderen aan het in elkaar steken 
van een fantastisch kamp 

Het iets minder goede nieuws: 

 Zonder jullie… 
 

 

 

Geen scouts dus vandaag 

Zondag 15 Mei: 

Ondertussen zijn we alweer halverwege mei dus wordt het tijd om nog eens een 

vlotje in elkaar te knutselen. We beginnen vandaag al om 10 uur zodat we zeker 

genoeg tijd op het water door kunnen brengen 

 

Zondag 22 Mei: 

Vandaag gaan we bewijzen dat wij en niemand anders de beste tak zijn 

van heel scouts Nijlen. Aangezien we niet willen verliezen van de 

jonggivers of de verkenners moeten we ons beste beentje voorzetten!!!  

 

Zondag 29 Mei: 

Laatste vergadering van het jaar… We gaan deze nog niet invullen 

maar jullie in de plaats daarvan laten kiezen wat jullie nog perse 

willen doen. Overleg goed met elkaar en weet ons op tijd te zeggen 

wat het wordt!!! 

 

 

 

 

  



Verkenners 
 
1 mei: wegens plaatsgebrek moeten we het kort houden (5 volle zondagen in mei seg) dus gaan we al goe starten me 
nen 1 tege alle 
2 mei: niks 
3 mei: nog niks 
4 mei: nog steeds niks 
5 mei: bekanst terug iet 
6 mei: kampenweekend voor de leiding 
7 mei: nog meer kampenweekend, tege nu is het kamp al bijna klaar 
8 mei: voila se het kamp steekt in elkander, spijtig genoeg hebbe wij zo hard gewerkt (ook ni waar ma kom) dat we geen 
vergadering meer houden 
9 mei: weeral niks 
10 mei: op dinsdag doen we geen vergadering omdat het dan ni zo goe past 
11 mei: amai das al trug woensdag zeg, heeuj nen halven dag verlof 
12 mei: uitrust dag van dien halven dag verlof, hard time 
13 mei: vrijdag is het fuifdag dus ook geen vergadering (+ half daggeske verlof vo die van't githo) 
14 mei: zaterdag is het uitkaterdag van vrijdag dus kunne we da moreel ni make om een vergadering te houden 
15 mei: omdat het bijna een traditie is binnen dit jaar gaan we vandaag muurkeklop spele gewoon om eens iets in het 
maandblad hebben te staan dat we effectief doen 
16 mei: pinksteren joepie geen school (behalve vo die van't githo haha) , geen getreur binne 6 dage is het al terug scouts 
17 mei: nog 5 dagen, en tis weer den besten dag van het jaar (zondag) 
18 mei:  nog 4 dagen, en weeral een half daggeske verlof erbij 
19 mei:  nog 3 dagen en het is weeral zo wijt 
20 mei: nog maar 2 dage ni meer voor het zondag is het word al spannend 
21 mei: morge is hij er dan, die lang verwachte zondag, vandaag hopelijk goe weer om iet me de familie te gaan doen of 
me de vrienden ( huiswerk kunde nog make maandag morge geen zorge manne da komt wel in orde 
22 mei: mega scouts spelen (gewoon kome het wordt wel duidelijk) 
23 mei: vroeger opstaan om het huiswerk ni te vergeten, en weer in die gebruikelijke maandagsfeer 
24 mei: alle en we zijn weeral bekanst half weg de week 
25 mei: super vandaag weer een half daggeske verlof een goei moment om te gaan betogen tege van alles en nog wa 
waar ge geen weet van hebt ma gewoon mee in loopt omda ge een betoging wel grappig vindt 
26 mei: zo en dan zijn we weer aan de volgende dag waar mijn inspiratie stillekes aan ten einde loopt 
27 mei: tis weeral de laatste vrijdag van de maand se dus das mooi meegenome ik zou er van geniete 
28 mei: weeral een familie daggeske (hebt ge al eens groepsbetogen gedaan echt nen aanrader) 
29 mei: zo se nog is ne zondag de schoonsten dag da er is, tijd zat om 't stad is onveilig te maken (voor wie het ni weet, 
Antwerpen is " 't stad") verdere info volgt nog (stadspel voor moest het ni duidelijk zijn) 
30 mei: weeral aan de leste meundag van het jaar gekome zienk hier op mijne kalender 
31 mei: en de maand is weeral om se, nog een maand van ons leven verprutst aan allemaal dingen die we denken dat 
interessant zijn maar achteraf bekeken gewoon nutteloos waren, haha 
 
Extra: 

 Samson en gert aflevering van de maand : " Samson & Gert - Vissen " 

 lieke van de maand : "lamme frans - wakker met een biertje" 

 game van de maand : tetris 

 soap van de maand : geen enkele want die zijn toch allemaal slecht 

 Voet van de maand : die van de reus uit het sprookje "de reus en de dwerg 

 leiding van de maand : Niels en Sander 

 

  



Jins 
Zondag 1 mei:  

Omdat de techniekenvergadering in april niet is kunnen doorgaan word deze verplaatst naar vandaag. Het ga 

kei geweldig, leuk, plezant worden!! 

 

Zondag 8 mei: 

Vandaag geen vergadering want jullie leiding is op kampenweekend. 

 

Vrijdag 13 mei: 

Komt is uit uw hol. Dit is een evenement georganiseerd door de gouw voor leiding en jins, dus jullie mogen 

hier ook mee naartoe. 

Verdere info volgt nog 

 

Vrijdag 20 mei: 

Jincafe. Het laatste jincafe van het jaar dus laten we er vandaag nog is een geweldig feestje van maken. 

Iedereen aanwezig om half acht. 

 

Zondag 29 mei: 

Vandaag gaan we een bezoekje brengen aan het fort van kessel. Doe toch maar stevige schoenen aan en een 

zaklamp is ook geen overbodige luxe.  

 

Anneleen en Jimmy 

 

  



 
 

 
 

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

Of aan Chiara via 0477 04 95 20 

7-8 mei: miniweekend! 

Miniweekend, wat wil dat nu weer zeggen? Dat wil zeggen dat we na 

de gewone activiteit op zaterdag niet om 17u naar huis gaan maar 

gewoon blijven doorspelen tot zondag 8 mei. We blijven dus met zijn 

allen eten en slapen op onze eigen scouts! Als dat niet leuk is!  

Concreet: 

Prijs: 8 euro 

Locatie: Scouts Nijlen (Broechemse steenweg 219a) 

Start: Zaterdag 7 mei om 14u 

Einde: Zondag 8 mei om 11u 

 

21 mei:  Reuzenparcours  

Dag Kawellen, omdat het bijna de laatste activiteit van het jaar is, 

spelen we ons favoriete spel! We gaan namelijk een reuzegroot 

parkour bouwen waarop we allerlei spelletjes gaan spelen. Dus wees piraat voor een superavontuur om het 

reuzenparkoer! 

Wij hebben er alvast zin in! 

Stevige linker, 

De kawellenleiding 

Belangrijk: 

Hoi ouders! 

Op 21 mei om 17u is het kampenvoorstelling. Dat wil zeggen dat jullie alle informatie krijgen in verband met het kamp 

van 2016. Je krijgt hier alles te horen over waar we naartoe gaan, hoe we daar geraken, hoeveel dat nu allemaal kost en 

wat jullie zoon/dochter allemaal gaat doen op kamp. Dit is ook het ideale moment om vragen te stellen aan de leiding 

van jouw zoon/dochter. 

Zeker de moeite om aanwezig te zijn! 

Stevige Linker, 

Het leidingsteam 

  

Wat neem je best mee? 

  - matje/veldbedje 

  - Slaapzak 

  - kopkussen 

  - knuffel 

  - toiletgerief (tandenborstel - washandje 

- ...) 

  - reservekleren 

  - propere onderbroek voor zondag 

  - propere sokken 

  - pyjama 

  - medicatie 

Wat neem je zeker NIET mee? 

  - GSM of andere elektronische toestellen 

  - Snoep of koeken (dat zal er zeker genoeg 

zijn) 

  - Eigen speelgoed 

mailto:kawellentinamoe@scoutsnijlen.be


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

In Mei leggen alle vogels één ei. Na ons hard geamuseerd te hebben in April wordt ook Mei een supertoffe maand met 2 

keitoffe vergaderingen. 

 

7 Mei    14-17 u  

Bosspel 

Vandaag gaan we met zen alle nog eens de Bossen onveilige maken door ons 

enthousiasme. Hopelijk ben jij er ook bij. Van 14 – 17 u. 

 

 

 

 

 

21 Mei 14-17u 

Circusvergadering  

Komt dat zien Komt dat zien. Vandaag gaan we ons wagen aan echte circustrucs. We 

maken ons eigen akabe circus. Wil je hier meer over weten kom dan zeker  van 14 – 

17 u 

 

 

Kampinfomoment: Op 21 mei is er 

onmiddellijk na de vergadering om 17 uur een kampinfomoment voor de ouders 

 

 

Stevige Linker: jullie 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: 0489413803 

Beste Givers!  

April was een TOP-maand! We hebben een prachtig avonturenweekend en een superleuke 

daguitstap achter de rug! Mei zal hiervoor niet onderdoen! Deze maand is de maand van de 

levensechte gezelschapspelletjes. ‘Het Grote Hamburgespel’ en ‘Stratego’ staan op het menu! 

 

7 mei: Het Grote Hamburgerspel (14u – 17u) 

Hmmmm! Hamburgers! Zullen we er eten? Welke givers zullen 

er het meeste kunnen maken? Het zal een strijd worden voor de 

meeste hamburgers!  

 

  

21 mei: stratego (14u – 17u) 

 

De strijd der Blauwen en Roden zal losbarsten! We gaan beide voor de verovering? Wie O Wie zal de 

strijd winnen, laat staan overleven?  

We kondigen alvast aan dat er zaterdag 4 juni GEEN vergadering zal zijn wegens examens van de 

leiding. Zaterdag 18 juni sluiten we de vergaringen af met onze jaarlijkse VETTIGE 

VERGADERING. 

Stevige linker, 

Hanne, Sofie, Nick en Julie 

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 

7 mei 

Vandaag gaan we voor eens en voor altijd uitzoeken welke 

superheld nu de beste is. Daarvoor laten we de superhelden 

het in een spel tegen elkaar opnemen, om zo zelf de strijd uit 

te vechten! 

 

21 mei 

We denken dat er in een van onze Jins een echte 

topvoetballer schuilt. Daarom gaan we een 

voetbalcompetitie opstarten. Maar wij zijn natuurlijk 

van de scouts, dus dit gaat geen gewone 

voetbalwedstrijd zijn. Op z’n scouts gaan we eerst het 

voetbalterrein sjorren. Dus breng je sjortalent en je 

voetbalkennis mee! 

 

Kampinfomoment 

Op 21 mei om 17u is het kampenvoorstelling. Dat wil zeggen dat jullie alle informatie 

krijgen in verband met het kamp van 2016. Je krijgt hier alles te horen over waar we 

naartoe gaan, hoe we daar geraken, hoeveel dat nu allemaal kost en wat jullie 

zoon/dochter allemaal gaat doen op kamp. Dit is ook het ideale moment om vragen te 

stellen aan de leiding van jouw zoon/dochter. 

 

 

Stevige linker, 

Maïté, Nando, Flore, Lotte en Anneleen 

  



  



Ook deze vogels zullen hun ei 

leggen deze maand… 
  

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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