
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 September
Zondag 5 september 10 uur - 17 uur
Eindelijk is het zover, startdag! Ben jij ook 
helemaal klaar voor het nieuwe scoutsjaar?
Dan ben je om 10 uur welkom op ons lokaal 
en ontdek wie je nieuwe leiding is.
Op de middag gaan we lekkere frietjes 
eten, njammie!

Zondag 12 september 14 uur - 17 uur
Zazou en Rikki hebben al hun memoriekaartjes 
kwijtgespeeld in het bos, help jij mee met zoeken?

Zondag 19 september
Geen scouts, de leiding is op weekend om het hele 
jaar in te plannen.

Zondag 26 september 14 uur - 17 uur
Vandaag wordt het tijd om jullie om te dopen tot 
echte kapoenen. Doe jullie vuilste kleren maar aan 
en vergeet geen reserve kleding mee te nemen.

P.S. vergeet geen !0,50 mee te nemen 
voor een koekje en een drankje 

Kusjes van jullie nieuwe leiding
Petro, Zazou, Gigi, Rikki en Veva xxx



Maandprogramma september 
Welpen 

 
 

Groetjes 

Akela, Baloe, Broer Wolf, Marala & Rikki Tikki Tavi 

05-09-2021                                                                 10 u – 17 u  

Startdag  

Joepie, we vliegen er weer in! 
Benieuwd om jullie nieuwe leiding te leren kennen? We kijken er alvast uit 
naar jullie te leren kennen! Dit doen we met een zot bosspel en lekkere 
frietjes  
 
Meebrengen: 50 cent  
 
 
 
 

12-09-2021                                                                 14 u – 17 u  

Ladderspel 

Om elkaar nog wat beter te leren kennen mogen jullie elkaar uitdagen in 
verschillende duels. Wie eindigt er helemaal bovenaan aan de ladder? En 
wie durft iemand van de leiding uit te dagen?  
 
Meebrengen: 50 cent  
 
 
 
 19-09-2021                                                                   

Geen scouts  

Helaas pindakaas, jullie zullen jullie superleuke leiding een weekje moeten 
missen. Dit weekend plannen we met de leidingsgroep het nieuwe 
scoutsjaar. Tot volgende week! 
 
 
 
 26-09-2021                                                                 14 u – 17 u  

Doop 

Jullie hebben nu al 3 weken van het welpenleven kunnen proeven. Het is 
dus hoogtijd om een echte welp te worden. Een echte welp ben je pas als 
je gedoopt bent. Dus vandaag houden we onze jaarlijkse doop. We 
verwachten iedereen "#$%  
 
Meebrengen: 50 cent + propere kleren  
 
 
 
 



JONG-GI ERS
SEPTEMBER MENU

APERITIEF

OORGERECHT

HOOFDGERECHT

DESSERT

 Startdag 
   middageten oor ien

 Wo dloperske ken
   een oorproefje Jong gi er

 Geen sco ts
Plan eekend  enkel oor leiding

 Doop
   breng eker e tra kleren mee

Groe jes,
J llie chef-koks



G
S

 05/09 (10 -17 )
Startdag, tijd om terug

buiten te komen! 
De gi erleiding gaat een

dansje doen!  11/09 (21 -23 30)
Filma ond, neem arme
kleren mee (en e entueel

een kampingstoel)
 19/09  (14 -17 )
Geen scouts, speciaal

plan eekend georganiseerd
om jullie niet te hoe en ien

 26/09 (14 -17 ) 
Doop, neem propere

kleren mee. En laat u
persoonlijke problemen

thuis ;-)

Groetjes an ons o o



 
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 
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