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Scoutsjaar 2018-
2019 

Het gebeurt niet vaak dat 
de leiding stil zit. Ook in 
de laatste maanden van het 
vorig scoutsjaar is al 
nagedacht over 2018-
2019. 
 
 
 
Eerst en vooral nemen we 
afscheid van een grote 
groep leiding die op 
pensioen gaat. Allen 
worden vervangen door 
minstens even 
enthousiaste nieuwe 
leiding. 
 
Daarnaast verwelkomen 
we ook nog  nieuwe 
groepsleiders. Zij zullen 
de taak overnemen van 
Thomas Acke, Emma 
Duthoo en Robin 
Descamps. 
 
 
 

Scouting is not an abstruse or difficult science: rather it is a jolly 
game if you take it in the right light. In the same time it is 
educative, and like mercy it is apt to benefit him that giveth as well 
as him that receives. – Robert Baden-Powell 
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Voorwoord  
 

Beste (nieuwe) ouders, 
 
Scouts en Gidsen J.F.Kennedy Menen heeft pas zijn 54ste jaargang beëindigd en staat nu al terug 
paraat voor het nieuwe jaar. Een jaar met een drukke agenda en vernieuwingen. 
 
Eerst en vooral kunnen we terug blikken op een geslaagde Beljamb en via deze weg willen we 
alvast de ganse organisatie bedanken voor de fijne herinneringen en fanatische dagen  die we 
mochten beleven. 
 
Ten tweede willen we nogmaals aanhalen dat herkenning binnen het scouts gebeuren  belangrijk 
is dit zowel binnen onze groep als ver daarbuiten. Daarom is een duidelijk logo een troef. Op 
het logo zijn de pijlers van scouts Menen terug te vinden. Dit zijn onze (inter)nationalen 
kampen, sjorren en het pionieren. Met deze pijlers hopen we onze leden iets bij te brengen 
gedurende hun loopbaan binnen scouts Menen. 
 
Daarnaast kreeg vorig jaar de website van scouts Menen een opknap beurt. De website zal naast 
onze Facebook groep de rode draad vormen van communicatie tussen leiding, leden en ouders.  
 
Om onze communicatie naar ouders te verbeteren heeft scouts Menen ook dit jaar een nieuw 
item toegevoegd aan hun media circus. Naast de bestaande digitale media en sociale media 
geeft scouts Menen de ouders via dit boekje al mee wat u van ons mag verwachten gedurende 
het ganse jaar.  
Dit vertalen wij in een jaarkalender voor het ganse scoutsjaar. Hierin zal u alle data terug vinden 
wanneer er scouts is. Deze kalender is zo opgesteld dat u deze ook privé kan gebruiken. Verdere 
uitleg omtrent het gebruik is terug te vinden in het boekje. 
 
Ook heeft ons bouwteam niet stil gezeten. De start van de bouw voor de nieuwe lokalen is in 
zicht. Verder info omtrent de bouw is terug te vinden in het boekje. Later worden ook foto’s 
meegedeeld via diverse media alsook updates omtrent het bouwproject van scouts Menen. 
 
 
Een stevige linker 
U secretaris en oud leider 
Feys Timothy 

 

 

 

 

 

 

 



Ik wil naar Scouts Menen 
 

Waar en wanneer is er scouts? 
 

Onze groep is terug te vinden op de terreinen van het Koekuit centrum te Menen. En dit 
steeds van 14u tot 17u de zaterdagnamiddag. Om praktische redenen en om onze buren wat te 
ontlasten van lawaai en overlast van geparkeerde auto’s vragen wij uw kind af te zetten en op 
te halen op de parking van de Koekuit als die vrij is en niet meer op te rijden via Ter Couter ! 

 

 

 

Ik kom naar de scouts, maar wie, wat en hoe? 

In de volgende rubrieken komen alle groepen van scouts Menen aan bod. Hierin bespreken we 
de leeftijd, kosten en gebruiken per tak. Afsluiten doen we met hoe u uw kind kan inschrijven, 
betaling, betaling op maat en verzekeringen 



Kapoenen  

Jongens en meisjes van zes tot acht heten bij de 
meeste scoutsgroepen ‘kapoenen’. Kinderen kunnen 
zich aansluiten als ze zes worden vóór 1 januari van 
het lopende werkjaar of als ze in het eerste leerjaar 
zitten. Een kapoenentak heeft een werking van twee 
jaar, waarin de kapoenen spelenderwijs kennismaken 
met scouts en gidsen. Daarna gaan ze over naar de 
welpen, kabouters of zeewelpen. De grootte van de 
tak verschilt van groep tot groep, maar er is best een 
leid(st)er voor elke zes kapoenen en er zijn minstens 
twee leid(st)ers in totaal. 

 

 Leeftijd: 6 – 7 jaar  
 Verplichtingen: Scoutsdas Menen 
 Kostprijs:  

o Lidgeld: 45 euro 
o Kleren: Scoutsdas 7,5 euro verplicht + scouts trui scouts Menen 25 euro (optie) 
o Weekend/daguitstap: 

 Uitstap: 20 euro 
 Weekend 1 nacht: 25 euro 
 Weekend 2 nachten: 30 euro 

o Kamp: 85 euro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Welpen 
 

Een welp of kabouter 

 is tussen 8 en 11 jaar,  
 zit meestal in 3e, 4e of 5e leerjaar,  
 groeit een millimeter per week,  
 krijgt er op een jaar drie tanden bij,  
 wordt elke week 5 gram zwaarder.  

Kabouters en welpen hebben veel energie. Hun 
enthousiasme kent soms geen grenzen. Ze bouwen graag 
kampen, verzinnen een geheime taal en halen kattenkwaad 
uit. Hun vrienden staan centraal. 

 Leeftijd: 8 – 11 jaar  
 Verplichtingen: Scoutsdas Menen 
 Kostprijs:  

o Lidgeld: 45 euro 
o Kleren: Scoutsdas 7,5 euro verplicht + scouts trui scouts Menen 25 euro (optie) 
o Weekend/daguitstap: 

 Uitstap: 20 euro 
 Weekend 1 nacht: 25 euro 
 Weekend 2 nachten: 30 euro 

o Kamp: 100 euro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jojo’s 

Jonggidsen en jongverkenners zijn tussen 11 en 13 jaar 
oud.  

Jonggivers houden van avontuur en steken graag de handen 
uit de mouwen. Ze vinden het leuk om inspraak te hebben 
en gaan graag nieuwe uitdagingen aan: vlottentocht, koken 
op houtvuur, slapen in patrouilletenten. Jonggivers leren 
samenwerken, engagement tonen en zich inzetten voor 
anderen. Zo ontdekken ze stilaan wat scouting echt inhoudt 
en leggen hun belofte met trots af. 

Jonggivers zitten op de wip tussen kind en puber. Hun 
leefwereld verandert razendsnel en wordt plots veel 
complexer.  Al die veranderingen zijn soms 
overweldigend. 

Op geen enkele leeftijd verschillen kinderen zo fel van elkaar als bij de jonggivers. Bovendien 
hebben ze vaak schrik om anders te zijn. Vrienden, hun plaats in de groep en de ontwikkeling 
van hun eigen identiteit en stijl zijn voor jonggivers belangrijk. 

 Leeftijd: 12 – 14 jaar  
 Verplichtingen: Scoutsdas Menen + scouts Uniform  
 Kostprijs:  

o Lidgeld: 45 euro 
o Kleren: Scoutsdas 7,5 euro verplicht + scouts trui scouts Menen 25 euro (optie) 

  Scouts Uniform 35-45 euro verplicht 
o Weekend/daguitstap: 

 Uitstap: 20 euro 
 Weekend 1 nacht: 25 euro 
 Weekend 2 nachten: 30 euro 

o Kamp: 150 euro  (10-daagse kamp Ardennen)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Verkenners 

Givers zelf vinden hun eigen leefwereld vaak nogal verwarrend, 
verrassend, moeilijk te vatten… en dat is meteen ook één van de 
kenmerken van de jongeren die jou zijn toevertrouwd. 

Om als leiding toegang te krijgen tot hun leefwereld zijn er 
meerdere sleutels. De indeling is zeker niet strak, verschillende 
sleutels passen op verschillende deuren. Sommige hebben 
raakpunten, andere overlappen elkaar, maar samen vormen ze de 
complexe wereld van gidsen en verkenners. 

 

 

 Leeftijd: 15 – 17 jaar  
 Verplichtingen: Scoutsdas Menen + scouts Uniform  
 Kostprijs:  

o Lidgeld: 45 euro 
o Kleren: Scoutsdas 7,5 euro verplicht + scouts trui scouts Menen 25 euro (optie) 

  Scouts Uniform 35-45 euro verplicht 
o Weekend/daguitstap: 

 Uitstap: 20 euro 
 Weekend 1 nacht: 25 euro 
 Weekend 2 nachten: 30 euro 

o Kamp: 150 euro  (10-daagse kamp Ardennen)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jins 

Jins zijn op zoek naar zichzelf en naar nieuwe ervaringen. 
Ze staan op het punt om belangrijke keuzes te maken en 
dromen en fantaseren er op los. Ieder op zijn eigen manier. 

Jins leven één of twee jaar intens samen en steken hun 
eigen jaar en kamp ineen. Al doende leren ze samenwerken 
en verantwoordelijkheden opnemen.  

Wat gebeurt er doorgaans zoal in een jinjaar? 

- Jins leven zich uit in hun laatste jaar als lid 
- Wie weet werken jullie wel rond een thema, zoals 'Jin en 
Janneke', 'Jindows 98', 'Jincredibles', 'Jinja Turtles',... 
- Daarnaast wordt er ook de kans gegeven om te proeven 
van het leiding-zijn 

 
- Tussendoor staan enkele geldactiviteiten gepland om de kamp-kas te spijzen 
- De groep hechter maken, samenleven op een echte Jinleefweek 
- Een jinjaar in schoonheid eindigen op een geweldig (buitenlands?) kamp!  

 Leeftijd: 17-18 jaar  
 Verplichtingen: Scoutsdas Menen + scouts Uniform  
 Kostprijs:  

o Lidgeld: 45 euro 
o Kleren: Scoutsdas 7,5 euro verplicht + scouts trui scouts Menen 25 euro (optie) 

  Scouts Uniform 35-45 euro verplicht 
o Weekend/daguitstap: 

 Uitstap: 20 euro 
 Weekend 1 nacht: 25 euro 
 Weekend 2 nachten: 30 euro 

o Internationaal Kamp: ? euro ( Is afhankelijk van het land waar het kamp 
doorgaat en het reeds ingezamelde geld gedurende het jaar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Leiding  
Na jaren lang lid te zijn van een scoutsgroep is het 
eindelijk zo ver. De kers op de taart, eindelijk leiding. 
De groep die het hart vormt van de beweging. Uren 
doorwerken op dat georganiseerd feestje, eindeloos 
sjorren tot handen verlammen, het luisterend oor zijn 
voor het kind met heimwee, urenlang vergaderen om 
die ene zaterdagmiddag in de week in te vullen,….  

Dit en vele andere dingen zullen een standaard worden 
bij de velen die zich vrijwillig opstellen op leiding te 
worden van hun beweging. 

 

 Leeftijd:  18-… jaar  
 Verplichtingen: Scoutsdas Menen + scouts Uniform  
 Kostprijs:  

o Lidgeld:  
 Vrouwelijke leiding: 65 euro 
 Mannelijke leiding: 65 euro  

o Kleren: Scoutsdas 7,5 euro verplicht + scouts trui scouts Menen 25 euro (optie) 
  Scouts Uniform 35-45 euro verplicht 

o Weekend/daguitstap: 
 Leiding weekend 1 nacht: 25 euro 
 Leiding weekend 2 nachten: 30 euro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ik wil lid worden van scouts Menen 
 

Ieder ouder van nieuwe of bestaande leden zal de volgende stappen ondernemen om lid te 
worden van Scouts Menen. 

 Vul het digitale inschrijvingsformulier in van scouts Menen. ( 1 per kind) 
o Alles is verplicht in te vullen behalve rekeningnummer 
o Wij vragen met drang om minstens 1 gsm nummer en e-mail na te laten op het 

formulier 
o Bij opmerkingen mogen eventuele medische opmerkingen of vragen nagelaten 

worden 
o Onderaan het formulier krijgt u de vraag of u reeds een login hebt. Voor alle 

leden oud en nieuw moet u nee invullen  
o Sluit af door op lid worden te klikken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Betaal na het invullen van het digitale inschrijvingsformulier het correcte lidgeld. 

Een overschrijving gebeurd telkens op deze rekening: 
 

IBAN: BE35 0682 0654 3137 
 
Postadres:          Feys Timothy 
     Hagewindestraat 129 8930 Menen 
 
Gelieve steeds in de vrije mededeling het volgende te vermelden: 
Naam/voornaam kind(eren) ; Tak(ken) en de bijhorende reden storting (bv.: Kamp, 
weekend,…) 
 

Voor 2018 -2019 zal het nationale lidgeld 33 euro per lid bedragen. Daarmee is uw 
kind verzekerd tijdens elke scouts- & gidsenactiviteit en kunnen we beroep doen op de 
dienstverlening van Scouts en Gidsen Vlaanderen. 
 

Bijkomend voor Scouts Menen:  

Om een deel van onze werkingskost voor de groep te dekken en geen bijkomende bijdragen te vragen 
gedurende het ganse jaar (behalve weekends en  daguitstappen). Vragen wij hier bovenop een extra 
bedrag van 12 euro.  

Dat brengt het lidgeld voor werkjaar 2017-2018 dus op 45 euro per kind. 

Voor gezinnen met meerdere leden ingeschreven bij ons voorzien we volgende kortingen: 

1ste kind krijgt 0€ korting  = 45€ 

2de kind krijgt 5€ korting  = 40€ 

3de kind krijgt 10€ korting  = 35€ 

4de kind krijgt 12€ korting = 33€ 

U kan het lidgeld betalen door de som te storten of over te schrijven op onze 
groepsrekening uiterlijk voor 15 oktober 2018.  

 

 Wij hopen dat deze en andere kosten van scouting betaalbaar zijn voor u. Mocht dat 
niet zo zijn, dan zoeken wij in alle vertrouwen graag mee naar een oplossing hiervoor. 
Hiervoor mag u steeds contact opnemen met onze groepsleiding of secretaris.  
 

 Nadat de overschrijving is ontvangen en u hebt uw kind(eren) correct opgegeven via 
de digitale inschrijving zal u een bevestigingsmail ontvangen. In die mail zal alles 
omschreven worden die u reeds hebt ingevuld en ook de nodige info omtrent uw kind. 
Bij nieuwe leden volgt kort na de eerste mail ook een 2de volgen met daarin het 
lidnummer die uw kind werd toegewezen door Scouts en Gidsen Vlaanderen. 
 

 Begin 2019 krijgt dan ieder ingeschreven lid zijn lidkaart per post in de bus 



Scouts op maat van mijn gezin 
 

We weten dat de prijs van een jaar scouting voor uw kind(eren) een belangrijke hap uit uw 
gezinsbudget kan zijn. We denken aan het jaarlijkse lidgeld, maar ook de weekends en 
kampen, of het jaarlijkse groepsfeest, of … Maar we vinden ook dat dit voor niemand een 
reden mag zijn om thuis te blijven! 

We doen met onze leidingsploeg ons uiterste best om de kosten voor iedereen zo laag 
mogelijk te houden. Als voor iemand de kosten toch te hoog zijn, dan doen we ons best om 
hiervoor extra oplossingen te zoeken. Heb je hierover vragen spreek dan gerust de 
groepsleiding aan. Zij staat open voor vragen en gaan altijd vertrouwelijk om met informatie. 
Samen kunnen we dan naar de beste oplossing zoeken. 

 

Verminderd lidgeld 
 

We vragen jaarlijks om voor elk kind lidgeld te betalen. Dankzij dit bedrag is uw 
zoon/dochter verzekerd tijdens scoutsactiviteiten. Een ander deel van dit bedrag gaat naar het 
maken en verzenden van de tijdschriften voor leiding en leden, en de algemene 
werkingskosten. 

 

We begrijpen dat dit lidgeld voor u misschien een groot bedrag is om te betalen. Wij geven 
daarom iedereen de mogelijkheid voor een korting .Dit werd al eerder vermeld in het punt 
inschrijvingsgeld. 

 

Fonds op Maat 
 

Naast het jaarlijkse lidgeld komen er nog andere kosten kijken bij een scoutsjaar: weekends 
en kampen, maar ook de prijs voor een bus- of treinticket bij een uitstap, de inkom voor het 
zwembad, … Dit kan een grote kost zijn voor uw gezin. 

 

Wij kunnen als groep, samen met Scouts en Gidsen Vlaanderen, het kamp- en weekendgeld of 
de prijs van andere betalende activiteiten verlagen. De (groeps)leid(st)er van uw zoon of 
dochter kan u hiermee verder helpen. Spreek hem/haar hier gerust eens over aan!  

 

Opgelet! Het gaat enkel om de kostprijs die verbonden is aan activiteiten! Het uniform of 
kampmateriaal zoals een slaapzak of matje kan hiermee niet terugbetaald worden.  

 

Contact voor Scouts Menen op maat infoscoutsmenen@gmail.com  



Goed verzekerd 
 

Schade of gewonden?  

Een jongverkenner breekt zijn pols tijdens Dikke Bertha? Een gids sjot het raam van de buren 
stuk? 

Wees gerust: alle leden van Scouts en Gidsen Vlaanderen zijn via de ledenpolis verzekerd 
voor schade bij lichamelijke ongevallen en voor burgerlijke aansprakelijkheid (BA). 

Hoe zorg je ervoor dat leden en leiding verzekerd zijn? 

 Vul de gegevens in de groepsadministratie in. ( Word gedaan door scouts Menen) 
 Betaal de lidgeldfacturen meteen als je ze krijgt. ( Word gedaan door scouts Menen) 
 Nieuwe leden zijn de eerste twee activiteiten sowieso verzekerd.  

Wanneer zijn leden en leiding verzekerd? 

 Tijdens elke scoutsactiviteit overal ter wereld. 
 Op weg van en naar een scoutsactiviteit. 
 Bij schade door brand aan het lokaal. 

Wanneer zijn leden en leiding niet verzekerd? 

 Bij verboden activiteiten . 
 Bij evenementen die geen scoutsactiviteit zijn. 

Jaarkalender Scouts Menen 2018-2019 
 

In tegenstelling tot andere jaren waarbij we telkens een programma per trimester opstelden en 
en per post verstuurden, geven we vanaf dit jaar het programma in 2 delen.Het eerste deel is 
een algemene jaarkalender. Hierin worden alle vergaderingen in meegedeeld alsook de 
evenementen en andere belangrijke data. Naast deze kalender zal ook een 2de programma, met 
name de nieuwsbrieven, online beschikbaar zijn. Deze nieuwsbrieven zullen per tak en 
trimestrieel verschijnen. Daarin zal staan wat uw kind nodig heeft de zaterdagen, daguitstappen 
of op weekend. Ook zullen jullie via Facebook, e-mail of telefonische op de hoogte gebracht 
worden indien er wijzigingen in het programma gebeuren. 

 

 

 

             

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Nieuwe lokalen Scouts Menen 

 

Dromen worden realiteit 

Na jarenlang palullen verkopen ‘voor den bouw’ en tal van andere geldinzamelacties 
(scoutsfuif, snoepverkoop, bakstenenverkoop,…) mogen we eindelijk de vruchten plukken 
van onze inspanningen. Het budget voor de eerste fase van onze nieuwe lokalen is rond. Dat 
betekent dat we binnenkort een wind- en waterdicht gebouw kunnen bouwen (muren, dak, 
buitenschrijnwerk en regenputten). In de tweede helft van 2017 willen we de bouwvergunning 
indienen, een erfpacht afsluiten met Koekuit Centrum voor de grond en de aannemer 
aanstellen. Als alles goed gaat kunnen de werken in het najaar van 2018 starten. Het wordt 
een staalconstructie met geïsoleerde betonpanelen. Door deze bouwmethode zal het gebouw 
in een zeer korte tijd opgetrokken worden.  

Vervolgens hebben we 5 jaar om het gebouw helemaal af te werken: elektriciteit, sanitair, 
verwarming, binnenschrijnwerk, buitentrap, EPB-vereisten (mogelijks zijn we verplicht om 
zonnepanelen te plaatsen),… Dit is fase 2 van de werken. Hiervoor is nog geen budget. Er 
zullen dus nog verschillende geldinzamelacties volgen.  

Wees gerust, gelukkig hoeft het gebouw niet helemaal af te zijn om het al in gebruik te 
nemen!  

We stellen ook graag de plannen nog eens voor want ze werden recent nog wat gewijzigd.  

Aangepaste plannen: toch een lokaal voor de verkenners 

Het gebouw bestaat uit een gelijkvloers en een verdieping van telkens 167 m², samen dus 334 
m². Op de verdieping zijn drie lokalen voorzien (kapoenen, welpen en jongverkenners) en een 
kleine berging die tegelijk dienst doet als technische ruimte. Het gelijkvloers is opgedeeld in 
een polyvalente ruimte, een sanitair blok, een kleine berging, een technische ruimte, en een 
lokaal voor de verkenners. Dit laatste is een recente aanpassing aan de plannen. 
Oorspronkelijk was er een materiaalruimte in plaats van een vierde lokaal voorzien. Vanuit 
het besef dat een super geïsoleerde materiaalruimte weggesmeten geld is, werd beslist om het 
materiaal onder te brengen in een constructie met zeecontainers naast het gebouw. Hierdoor 
krijgen alle takken een lokaal, met uitzondering van de jins. De jins kunnen gebruik maken 
van onze polyvalente ruimte op de benedenverdieping of van een lokaal in het nieuwe 
jeugdcomplex in Park Ter Walle.   

 



Ook het terrein wordt opgefrist 

Het terrein zal na de werkzaamheden aan een opknapbeurt toe zijn. De nieuwe lokalen komen 
ter hoogte van de heuveltjes. De grond van de oude lokalen komt vrij. Omdat het terrein ook 
gebruikt wordt door kinderen en jongeren uit de buurt heeft Stad Menen beloofd om het 
terrein na de werkzaamheden opnieuw aan te leggen. Er zullen een aantal ingrepen gebeuren. 
Het terrein zal geëffend worden zodat het gras gemakkelijker afgereden kan worden. Nabij de 
bomen aan de kant van de brug komt een avontuurlijke speelzone. De kant van de huidige 
lokalen wordt een open speelveld. Er wordt ook aan de omwonenden gedacht. Om de 
parkeeroverlast voor de buren in de wijk tegen te gaan wordt een wandelpad tussen het terrein 
en de parking van Koekuit Centrum voorzien. De huidige toegang via de woonwijk zal op 
zaterdagnamiddagen afgesloten worden. Bovendien wordt tussen de achtertuinen van de 
buren en het scoutsterrein een groene buffer aangelegd om lawaai te beperken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Steun scouts Menen en vereeuwig jouw naam 

Lokalen bouwen kost geld. Veel geld. Fase 1 kost zo’n 240.000 euro. Het overgrote deel van 
dit bedrag verdienden we op eigen kracht door meer dan 20 jaar lang geldinzamelacties te 
organiseren. Van stad Menen kregen we 50.000 euro subsidies. Verder zijn we ook 
Dakwerken Fré Vandamme, GIN UP!, Beeuwsaert Construct, Windoor en niet in het minst 
onze architecte Bieke Berten dankbaar voor hun bijdrage. Ten slotte verkochten we ook al 
meer dan 220 bakstenen aan sympathisanten. Zoals jullie eerder konden lezen hebben we nog 
geld nodig voor fase 2 van de bouwwerken (elektriciteit, sanitair, verwarming, 
binnenschrijnwerk, buitentrap,…).  

Overweeg dus zeker nog eens om ons een baksteen te schenken:  

- Het is een origineel geschenk (Kerstmis, Nieuwjaar, Pasen,…) 
- Het is ideaal om jouw belastingaangifte te optimaliseren (je krijgt automatisch een 

fiscaal attest).   
- Het geeft jou en ons een goed gevoel.  

Koop een baksteen voor 40 euro en jouw naam komt op onze website en later op 
een bedankingsplaat op het gebouw. 

Scouts en Gidsen Vlaanderen registreert jouw gift bij de belastingdienst waardoor je 
automatisch 45% van het bedrag terugkrijgt. Draag dus je steentje bij voor slechts 22 euro. 

Koop jouw baksteen op onze website http://steunscoutsmenen.be/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scouts en gidsen J.F. Kennedy Menen: Hagewindestraat 129 8930 Menen 

www.scoutsmenen.be 

infoscoutsmenen@gmail.com of info@scoutsmenen.be 

Rekeningnummer: BE35 0682 0654 3137 
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