
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
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MAANDPROGRAMMA KAPOENEN OKTOBER 

             
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 oktober van 14U-17U 

Appel en ei tocht  

Haal jullie beste ruil skills al maar naar boven. Vandaag 
gaan we op stap en proberen we onze appels en eitjes te 
ruilen voor iets lekkers.  

 

10 oktober van 14U-17U 

Achtervolgingstocht 

HELP!!! Er hebben 2 boeven (waaronder Dirk De 
Dief) ons krijt gestolen. De politie inspecteurs 
hebben aan ons gevraagd om mee te helpen 
zoeken en de boeven achterna te gaan. Hopelijk 
zijn ze nog dichtbij.  

 

17 oktober van 14-17U 

Bosspel  

Maak je benen maar al warm. Vandaag lopen 
we tussen de bomen en de bladeren tijdens 
ons super tof bosspel. 

 
24 oktober van 14-17U 

Fotozoektocht 

Dirk De Dief heeft weer eens wat uitgestoken. 
Hij heeft de stadskaarten van onze 
burgemeester verscheurd. De stukjes van de 
kaarten zijn verstopt over heel Steendorp. We 
gaan aan de hand van foto’s proberen de 
stadskaarten terug te vinden.  

Help jij mee? 

 

30 oktober  

Tocht door het donker 

De ouderraad van de Sint-Henricusschool in Steendorp 
organiseert samen met Kruibeke een nieuwe tocht door het 
donker! Thema: G5 – route. 

Griezelige Gelaegse Gangsters in Grote Geldnood. 

Een geanimeerde avondwandeling van +/- 5 km dat start 
tussen 18u en 19u30 (naar keuze) ter hoogte van de 
schoolpoort in de kerkhofstraat nr 29-31 te Steendorp. 

Prijs: volw 6 euro (incl snoepje en jenever), kind 4 euro (incl 
snoepje en drankje  

Om organisatorische redenen graag inschrijven voor 
woensdag 27/10 via de inschrijfstrook op school of via 
orsteendrop@gmail.com  

Zorg voor aangepaste kledij, zaklamp en zin voor avontuur!  

Kom na afloop terug bij je positieven met een drankje en een 
hapje op school. 

 



Maandprogramma Welpen 

Zondag 3/10 

Wrijf jullie beentjes maar al in, want vandaag doen we een rechtendoortocht. 

 

Zondag 10/10 

Breng een appeltje of een eitje mee vandaag, want wij gaan appel en ei tocht doen. Hopelijk kunnen 
we dit inruilen voor iets lekkers 😉 

 

Zondag 17/10 

We gaan koken met de verzameling van vorige week, hopelijk zat hier wat bruikbaars tussen zodat 
we weer kunnen smullen 

 

Zondag 24/10 

Halloween is in aantocht en wat beter te doen dan te knutselen! Breng jullie creatieve brein maar 
alvast mee! 

 

Zaterdag 30/10  

Tocht door het donker 

De ouderraad van de Sint-Henricusschool in Steendorp organiseert samen met de Academie van 
Kruibeke een nieuwe Tocht door het Donker !  Thema van dit jaar : de G5 - route.  

Griezelige Gelaegse Gangsters in Grote Geldnood.  

Een geanimeerde avond wandeling van +/- 5 km op zaterdag 30/10.  

Start tussen 18u en 19u30 (naar keuze) ter hoogte van de schoolpoort in de Kerkhofstraat nr 29-31 in 
Steendorp.  

Prijs : volw 6 € (incl soepje en jenever) kind 4 € (incl soepje en drankje)  

Om organisatorische redenen graag inschrijven voor woensdag 27/10 via de inschrijfstrook op school 
of via orsteendorp@gmail.com 

Zorg voor aangepaste kledij, een zaklamp en  zin voor avontuur !  

Kom na afloop terug bij je positieven met een drankje en een hapje op school.  

 

 

Kusjes van jullie aller liefste leiding 

Vader Wolf, Marala, Balou, Rashka en Rikki Tikki Tavi 



JONG-GIVERS
Oktober 2021

zondag 3/10: Highland games

zondag 10/10: patrouille indeling

zondag 17/10: pisquiz

zondag 24/10: rechtendoortocht

zaterdag 30/10: tocht door het donker

Een geanimeerde avondwandeling van +/- 5 km dat start
tussen 18u en 19u30 (naar keuze) ter hoogte van de

schoolpoort in de kerkhofstraat nr 29-31 te Steendorp.
Prijs: volw 6 euro (incl snoepje en jenever), kind 4 euro (incl

snoepje en drankje
Om organisatorische redenen graag inschrijven voor

woensdag 27/10 via de inschrijfstrook op school of via
orsteendrop@gmail.com

Zorg voor aangepaste kledij, zaklamp en zin voor avontuur!
Kom na afloop terug bij je positieven met een drankje en een

hapje op school.

be cool



GIVERS OKTOBER

LIEVE GROETJES VAN DE LEUKSTE, GEWELDIGSTE,
TOFSTE, FANTASTISCHE,FENOMENALE,

SCHITTERENDE, BUITENGEWONE LEIDING

 

Zondag 3 Oktober (14u-17u)

Fortentocht, neem jullie fiets

mee en eventueel een rugzak.

Zondag 10 Oktober (14u-17u)

De takenmeester heeft jullie

uitgekozen om zijn taken tot een

goed einde te brengen

Zondag 17 Oktober (14u-17u)
Aangezien we binnenkort terug

giverbars gaan geven wordt het

tijd deze nog eens op te lappen.

Doe zeker ook verfkleren aan.

Zondag 24 Oktober (14u-17u)
Wat is een banaan niet? ......

Welk woord vervangt '&' ? ......

Wat is het Engelse woord voor deur? .....

Hoe noem je wind dat door een huis waait? .....

Zondag 31 Oktober (...-24u)
JEEEEEJ onze eerste Giverbar +

Halloweentocht.



 
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  

 

Welpen 

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  

 

Jong-Givers  

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 

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 


