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Kapoenen December 

Zondag 1 december (13u—17u) 

De sint komt ook in Steendorp langs, 

hopelijk zijn jullie braver geweest dan 

kabouter Wesley dit jaar! 

 

 

 

Zondag 8 december  (14u-17u) 

Spijtig genoeg is het vandaag geen scouts. Jullie leiding zit 

namelijk in het midden van de examens. Maar we zullen er wel 

zijn op de kaas- en wijnavond!!  

 

Zondag 15 december (14u-17u) 

Trek jullie warmste kleren aan want 

vandaag spelen we het grote 

Kerstmisbosspel!!!  

 

Zondag 22 december (14u-17u) 

We doen vandaag een winterrechtendoortocht, vergeet ook 

vandaag zeker niet je warme kleren, wie weet hoe lang het zal 

duren voor we terug geraken. 

 

Zondag 29 december (14u-17u) 

We sluiten het jaar af met een spetterend kerstfeestje!!! Wie 

zich geroepen voelt mag zich gerust verkleden! 



Welpen december 2019 
1 december 2019  13u – 17u 

Hij komt, hij komt…. hopelijk zijn jullie een beetje braaf geweest want de Sint 

komt op bezoek en brengt zijn pieten mee. Die op hun beurt hun grote zakken 

meebrengen voor alle stoute kindjes.  

 

 

8 december 2019  14u – 17u  

Nu is het toch wel al heel lang geleden dat we de bossen van 

Steendorp nog eens onveilig hebben gemaakt. Daarom is het 

vandaag een mega bangelijk bosspel. Wil je deze niet missen? Kom 

dan zeker langs.  

 

Zaterdag 14 december 2019  18u – 21u  

Nu de Sint terug in Spanje is verwachten we de Kerstman. 

Wij vieren dit al wat vroeger met een super leuk 

kerstfeestje. Neem zeker een cadeautje mee van max €5 

dat zowel voor een jongen als voor een meisje leuk is. 

Vergeet ook geen €5 voor het lekkere eten en drinken mee te 

nemen dat de leiding zal voorzien. 

 

22 december 2019  14u – 17u  

We blijven nog even in de kerstsfeer hangen. Natuurlijk staat er 

in jullie huisje al een kerstboom en deze zal ook wel al heel mooi 

versierd zijn, maar er is ergens nog wel een plaatsje vrij voor een 

zelf-gemaakte-kerstbal in de kerstboom.  

 

 

Zaterdag 28 december 2019  18u – 21u  

Vanavond gaan we lekker met zen allen in de zetel ploffen en van 

chips/popcorn smullen. Misschien blijven we nog wel eventjes hangen in 

de kerstsfeer en kijken we een leuke kerstfilm.  

 

 

Stevige linker: Nala, Scar, Banzi, Timon & Pumba 

https://www.google.be/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.vrijebasisschoolvlierbeek.be%2Fimages%2Ffoto2017-2018%2Ffilmavond.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.vrijebasisschoolvlierbeek.be%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D491%26catid%3D2%26Itemid%3D101&docid=SFkUoW1m1KrkNM&tbnid=xMGW_Ittxo8e3M%3A&vet=10ahUKEwju0ODe_fPlAhUOmIsKHV3TA6gQMwhEKAAwAA..i&w=480&h=523&bih=630&biw=1280&q=filmavond&ved=0ahUKEwju0ODe_fPlAhUOmIsKHV3TA6gQMwhEKAAwAA&iact=mrc&uact=8


 
 

   Iedereen is welkom op 7 december 2019 in het Soutslokaal Sparrenlaan 9a  
   te Steendorp vanaf 18:00u voor onze jaarlijkse kaas- en wijnavond  
   Diavoorstelling start om 20u,  
 

Kaas- of vleesschotel: 15€  
Kinderen onder 12 jaar: €8  

  
  Inschrijving via:  
 

• Telefoon :   Robin Piessens :   04 70 41 92 60 
 

• E-mail :   Robin Piessens :   ROBINPIESSENS@HOTMAIL.COM   
 

• Onderstaand strookje af te geven bij :   
 

Robin Piessens :   Kapelstraat 87 , Steendorp 
Scouts lokaal op zondag tussen 14:00 en 17:00 

Ten laatste af te geven of door te sturen op Zondag 1 December 

Latere inschrijvingen zullen we helaas moeten weigeren 

 

Scouts Steendorp Inschrijvingsfiche  

Kaas en Wijn Avond 

Diavoorstelling Kampen 2019  
 

 

 

 

 

 

Naam: ……………………………………………………………………  
 
Kaasschotel  

…………. volwassenen x €15 = …………………….€  
…………. kinderen x €8 = …………………………….€  
 

Vleesschotel  
…………. volwassenen x €15 = …………………….€  
…………. kinderen x €8 = …………………………….€  
 

Totaal  ..…………………………………………….…………………€  

mailto:ROBINPIESSENS@HOTMAIL.COM


Zondag 1 december: 13u-17u 

Zie gins komt de stoomboot uit Spanje 

weer aan… De Sint komt vandaag, 

hopelijk zijn jullie dit jaar braaf geweest 

😉 

 

Zondag 8 december: 14-17u 
Trek je wandelschoenen en een dikke jas aan want vandaag 

maken we een geleide wandeling door het fort van Steendorp! 

 

Zondag 15 december: 14-17u 

Welk team heeft de grootste blaas? Welk team weet het 

meest? Dat zullen we zien tijdens onze pisquiz! 

 

Zondag 22 decmeber: 14-17u 
Tijd om onze sjor-skills nog eens te verbeteren! Als 

je een ideetje hebt, mag je het ons altijd laten 

weten 😊 

 

Zaterdag 28 december: avond 
We gaan op uitstap! Hou deze avond vrij want het wordt super leuk! Meer info 

volgt nog!  

 

PRETTIGE FEESTDAGEN XOXO JULLIE LEIDING 



Maandprogramma givers December 

Zondag 1 december van 13u- 17u 

Hij komt! Hij komt, die lieve goede sint! Ik hoop dat jullie dit jaar heel braaf zijn 

geweest! Want stoute kindjes durven wel eens in de zak van sinterklaas gestoken 

worden. 

 

Zondag 8 december 14U-17U 

Joepie! We gaan vandaag samen met de jong-givers alle geheimen van het fort van 

steendorp te ontrafelen. We delen het uur en het bedrag voor dit bezoek nog mee. 

 

Zondag 15 december 14u-17u 

Omdat Emiel en hannes in september een opdracht volledig volbracht hebben, mogen 

jullie vandaag een vergadering naar keuze inplannen. 

 

Zondag 22 december 14u-17u 

Aangezien we ons super leuk dorpsspel niet konden spelen vorige keer, gaan we het 

vandaag nog eens proberen! Vinden jullie wally terug?#Waariswally? 

 

Vrijdag/zaterdag 27-28 december 18u- 11u 

Vandaag doen we een superdeluxe kerstfeestje!!!! geniet van een heerlijk kerstdiner en 

ontbijt! De persoon die het beste verkleed is in de kerstsfeer (kerstman of vrouw, 

elf, kerstboom,…) krijgt van de leiding nog een extra verassing!! (we delen nog mee 

hoeveel het weekend nog kost) 

Wat breng je mee? 

1. Je lievelingsknuffel 

2. Een cadeautje ter waarde van 5 -10 euro 

3. Je slaapgerief 

4. Leuke gezelschapsspelletjes 

 

Kusjes van jullie liefste leiding stefanie en fiene!! 



Wie is de leiding?

Stefanie Buys    
Naam: Stefanie Buys

Totem: Goedlachse Gnoe

Geboortedatum: 1 februari 1999

Ik sta leiding bij: De Givers <333

Mijn lievelings jaarthema is Scoutmoedig

Opleiding: Office Management Business and languages

Mijn favoriete activiteit op de scouts: Kamp

Ik ben vroeg wakker voor: Een super mega coole scoutsactiviteit

Hier begrijp ik niets van: Stakende bussen

De beste manier om het weekend te beginnen is: Een fuifje

Ik krijg de slappe lach van: Mijn medeleidster Fiene

Ik ben al scouts sinds: 2013 (1ste jaar Giver)

Leuk weetje over mezelf: Love life
  

Vanaf deze maand komt er nu 
elke maand een nieuw deeltje in 
het maandprogramma waarbij we 
telkens 5 mensen van onze leidings-
groep voorstellen. Zo komen jullie 
wat meer te weten over de persoon 
die aan jou leiding geeft. 

De personen die elke maand aan 
bod zullen komen staan in kleur op 
de groepsfoto.

Veel leesplezier!!



Emilie Buys    

Witske Laurijssen

Naam: Emilie Buys

Totem: Spontane Sneeuwhoen

Geboortedatum: 16 juli 2000

Ik sta leiding bij: De Jong-Givers <3

Mijn lievelings jaarthema was: Allemaal Abnormaal

Opleiding: Ingenieur-Architect 

Mijn favoriete activiteit op de scouts: Op scoutskamp gaan 

Ik ben vroeg wakker voor: Een fotoshoot met Witske in de wc

Hier begrijp ik niets van: Louis zijn domme opmerkingen

De beste manier om het weekend te beginnen is: Een fuifje hihi

Ik krijg de slappe lach van: Grappige Beheleider-liedjes

Ik ben al scouts sinds: 2013 (3e jaar Jong-Giver)

Leuk weetje over mezelf: Ik heb altijd kindersuprise-speelgoedjes 
in mijn scoutsshort zitten

Naam: Witske Laurijssen

Totem: Roodborstje

Geboortedatum: 2 februari 2001

Ik sta leiding bij: De Welpen

Mijn lievelings jaarthema was: Grenzeloos Groeien

Opleiding: Grafische en Digitale Media

Mijn favoriete activiteit op de scouts: 4 - uurtjes

Ik ben vroeg wakker voor: Een fotoshoot met Emilie in de wc

Hier begrijp ik niets van: Louis zijn domme opmerkingen

De beste manier om het weekend te beginnen is: Eens goed 
uitslapen
Ik krijg de slappe lach van: Larissa haar beltoon
Ik ben al scouts sinds: 2008 (1ste jaar Welp)
Leuk weetje over mezelf: Dit is eigenlijk niet mijn natuurlijke 
haarkleur woepsefloepse



Caro Van Bogaert
Naam: Caro Van Bogaert

Totem: Karakteristieke Sitta

Geboortedatum: 2 april 2002

Ik sta leiding bij: De Welpen <333

Mijn lievelings jaarthema was: Be Prepared

Opleiding: Moderne Talen-Wetenschappen

Mijn favoriete activiteit op de scouts: Kamp en HO

Ik ben vroeg wakker voor: Een zotleuke scoutsactiviteit

Hier begrijp ik niets van: Mensen die niet in de scouts zitten

De beste manier om het weekend te beginnen is: Een fuifje

Ik krijg de slappe lach van: BeHeiLdEr jE tEleFoOn RiNkElT 

Ik ben al scouts sinds: 2007 (1ste jaar Kapoen) 

Leuk weetje over mezelf: Ik heb soms zoveel energie en ben zo 
druk dat dat mijn vrienden wel eens op de zenuwen werkt hihi 
oepss

Polien Nyssen
Naam: Polien Nyssen

Totem: Vurige Pony

Geboortedatum: 11 September 2002

Ik sta leiding bij: De allerliefste Kapoentjes

Mijn lievelings jaarthema is: Scoutmoedig

Opleiding: Moderne Talen-Wetenschappen

Mijn favoriete activiteit op de scouts: Appel en ei tocht ;) Dan 
kunnen we erna lekker veel smullen.

Ik ben vroeg wakker voor: Lekker eten

Hier begrijp ik niets van: Waarom het alleen op zondag scouts 
is?
De beste manier om het weekend te beginnen is: Gezellig bij mijn 
vrienden zijn.
Ik krijg de slappe lach van: Moeilijke vraag ... Misschien Pie-
ter-Jan zijn dorge humor?
Ik ben al scouts sinds: Sinds ik al naar de scouts mocht komen 
dus in 2007 (1ste jaar Kapoen)
Leuk weetje over mezelf: In mijn vrije tijd kook en bak ik super 
graag! Mijn totem zit ook verstopt in mijn naam: POlien NYssen   



 

 

Leidingslijst 
 

Kapoenen 

Kaylee Van Noten  0477  72  01  40 kaylee.kenis@outlook.com 

Emma De Block  0494  54  51  98 

Polien Nyssen  0491  91  25  67 

Pieter-Jan Lyssen  0468  30  47  11 

Welpen 

Robin Piessens:    0470  41  92  60     robinpiessens@hotmail.com 

Daan  D’eer:  0471  50  33  92 daan.deer@hotmail.com 

Louis Tribout:    0492  63  62  93   louis.tribout@telenet.be 

Caro Van Bogaert  0494  25  32  24 

Witske Laurijssen  0494  99  96  43 

Jong-Giver 

Emilie Buys   0494  82  14  30 emiliebuys00@gmail.com 

Larissa  Bryssinck:   0471  10  64  19    bryssinck.larissa@hotmail.com 

Arne Meersman  0473  64  91  45   arne.meersman01@gmail.com 

Ninke Laurijssen  0494  98  68  42 

Givers 

Fiene Vertenten  0479  42  93  83 fiene.vertenten@gmail.com  

Stefanie Buys  0493  76  41  11 stefaniebuys99@gmail.com 

 

 

 

 

Aarzel  niet  om je leiding te contacteren  bij  vragen!  

 

Stevig  scoutsgroet, 

De leidingsploeg 

mailto:robinpiessens@hotmail.com
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