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Kapoenen November 

Zondag 3 november (14u – 17u) 

Warm jullie maar al goed op, vandaag spelen we stoere Akabe spelletjes op het 

  scoutsterrein!

 

  Zondag 9 november (15u – 18u) 

Neem allemaal zeker jullie zwemkledij mee, vandaag gaan we zwemmen! We 

spreken af om 14u45  aan de ingang van het zwembad in Bornem! 

Zondag 17 november (14u – 17u) 

Het is knutseltijd! Maar we gaan niet zomaar knutselen. We gaan iets maken 

voor Sinterklaas zodat jullie dit kunnen afgeven wanneer hij een bezoekje komt 

brengen op de scouts in December! 

Zondag 24 november (14u-17u) 

Smeer jullie benen maar al goed in want we gaan wafeltjes verkopen voor de 

 jaarlijkse wafelverkoop van de scouts!

  

Dikke scoutsgroeten, de kapoenenleiding xx  

 

Belangrijk voor de ouders  -> Op vrijdag 15 november om 19 uur 

organiseren wij een infoavond in het scoutslokaal over de werking van de 

scouts, scoutsweekend en scoutskamp. Ook stellen we ons graag even voor 

zodat jullie ons beter leren kennen. Er zal nog een bericht worden verstuurd 

naar alle ouders zodat jullie zeker op de hoogte zijn van deze infoavond.  



Welpen November 

Zondag 3 november 14-17 u 

Vandaag verzamelen zelf ons vieruurtje, we gaan namelijk op 

appel- en eitocht. Benieuwd wat voor lekkers jullie allemaal 

verzamelen.  

Meenemen: een appel of een ei 

Zaterdag 9 november 15-18 u 

Vandaag nemen we een plonsje in het zwembad van Bornem 

samen met de kapoentjes. Dit doen we zaterdag omdat de 

leiding ons fuifje moet voorbereiden op zondag. Verzamelen 

doen we daar om 14u45. We zien jullie daar dus 😉. 

Meenemen: zwemgerief, € 2,50 aan groepstarief  

Vrijdag 15 november 19 u infoavond ouders 

Beste ouders 

Wie is de leiding van jullie welp nu eigenlijk? Wat doen jullie zoal tussen 2-5 u? Wat 

doen jullie zoal op kamp? Hoe ziet het scoutsjaar er nog uit voor mijn welp? Vele 

vragen waar jullie wel meezitten. Wij zullen deze allemaal beantwoorden op onze 

infoavond. Deze wordt jullie aangeboden met een drankje van onze eigen giverbar. 

Locatie: Scoutslokaal  

Zondag 17 november 14-17 u 

We hebben onze doop overgeslagen in september, 

schandalig! Want als een echte scout vinden we het niet 

erg om vuil te worden, we vinden het zelfs superleuk. 

Daarom houden we een vettige dag. De welpen die 

vandaag komen opdagen kunnen we pas echte welpen 

noemen.  

Meenemen: extra kleren, 50 cent 

Zondag 24 november 14-17 u 

Vandaag is het weer onze jaarlijkse wafeltjesverkoop. Haal dus 

jullie mooiste glimlach en jullie beste verkoopstalenten boven.  

Meenemen: 50 cent 

 

 

 

Veel liefs Banzi , Nala, Scar, Timon & Pumba xoxo  

 

 



 
 

   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 november 

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


 

 

  

November Jong-givers 
  

 

3 NOV  

14u00 tot 17u00 

Een beetje laat, maar, beter laat dan 

 nooit! Een spooky Halloween spel! 

Je mag verkleed komen. 

  

10 NOV 
Helaas! Vandaag geen scouts, de leiding  

is bezig met de organisatie 

van onze vetcoole fuif 

FIESTA! Ouders welkom 😉 
  

17 NOV 

14u00 tot 17u00 

Wie is de sterkste, slimste of snelste  

Jong-giver? Dit komen we te weten 

In het ladderspel vandaag! 

  

24 NOV 

10u00 tot 17u00 

Oefen maar alvast je beste  

Verkooptrucjes in de 

Spiegel want we hebben 

Wafelverkoop! Centjes  

Meebrengen voor middageten.  
  

TOT DAN VERGEET JULLIE 50 CENTJES NIET! 

 
 

It’s the spooky season! 



Maandprogramma november givers 
 

Zondag 3 november van 14u tot 17u 

 

 

Zondag10 november 14u tot 17u 

 

VANDAAG IS ER GEEN SCOUTS WANT WA MAKEN ALLES KLAAR VOOR ONS 

FUIFJE. 

 

 

Zondag 17 november van 14u tot 17u 

 

 

Zondag 24 november 10-17u 

 

(geld meebrengen voor de vleesjes in de frituur) 

Stevige linker: Fiene en Stefanie 



 

 

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 
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