Adres: Sparrenlaan 9a, 9140 Steendorp
Groepsnummer: 03306G
T:

0494 54 51 98
0494 25 32 24

E:

info@scoutssteendorp.be
emmadeblock1@gmail.com
carovanbogaert@icloud.com

KAPOENEN
NO EMBE
Vandaag e loop alle op iel je ! Neem
eke je ep, ka eboa d, ol chaa en,...
mee :)

Haal j llie
i e lach b e ,
a
a daag gaa
e afel je
e k e !

Ui elk land kom pi a?
Hoe eel po en heef een pin?
Kan een al i e d inken?
Hopelijk ijn j llie n genoeg opge a md
oo on e pi
i !

Ve gee j llie 50
cen je nie !

Hij kom , hij kom ... We ijn e di jaa al
oeg bij, an andaag kn elen e
oo Sin e klaa !

MAAND OG AMMA
NO EMBE
WELPEN
14 -17
Vergee j llie 0,50 nie

november
Het welpen lokaal heeft
nood aan een make over
Vergeet zeker geen kleren mee te
nemen waar verf op mag komen

november
Haal jullie beste verkooptrucs maar al boven
want vandaag is het wafeltjesverkoop
Ps vergeet zeker geen doosje te bestellen of te
kopen

november
november
Het is tijd om de bossen van
Steendorp nog eens te
verkennen met dit super coole
bosspel

Hebben jullie de krant gelezen deze
week Er is een brievendief gespot
in Steendorp en de politie heeft aan
ons gevraagd om hen te helpen de
dief op te sporen

E IGE LINKE
DE EL ENLEIDING

Pisqui : dit is een vergadering vol lol,
on e blaas vol

e drinken

Wafelverkoop: Vandaag verkopen e afeltjes. We
voo ien als middageten frietjes op het lokaal dus
gelieve 3 euro mee te nemen.

Paral mpische spelen: e ijn op oek naar nieu
talent en ie ouden er nu betere kanditaten ijn
dan jullie?

2 /11 (14 -1

)

Dropping: We gaan jullie ori ntatie skills testen
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Leidingslijst
Kapoenen
Emiel Nyssen

0479 83 65 65

nyssenemiel@gmail.com

Stefanie Buys

0493 76 41 11

stefaniebuys99@gmail.com

Witske Laurijssen

0494 99 96 43

witske1@gmail.com

Emma De Block

0494 54 51 98

emmadeblock1@gmail.com

Joke Lyssens

0468 30 46 67

jokelyssens@telenet.be

Yoran Verkimpe

0478 42 34 90

yoranverkimpe@gmail.com

Larissa Bryssinck

0471 10 64 19

bryssinck.larissa@hotmail.com

Fiene Vertenten

0479 42 93 83

fiene.vertenten@gmail.com

Caro Van Bogaert

0494 25 32 24

carovanbogaert@icloud.com

Polien Nyssen

0491 91 25 67

polnyssen@icloud.com

Emilie Buys

0494 82 14 30

emiliebuys00@gmail.com

Louis Tribout

0492 63 62 93

louis.tribout@telenet.be

Hannes Carelsbergh

0493 81 77 34

hannes.carelsbergh@gmail.com

Welpen

Jong-Givers

Sam De Schoenmaeker 0485 32 41 01

deschoenmaekersam@gmail.com

Givers
Pieter-Jan Lyssens

0468 30 47 11

pjlyssens@gmail.com

Ninke Laurijssen

0494 98 68 42

ninke2@gmail.com

Aarzel niet om je leiding te contacteren bij vragen!

Stevig scoutsgroet,
De leidingsploeg

