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Inschrijving Scouts-Steendorp 

Werkjaar 2019-2020 
 

 

Het inschrijvingsgeld voor het scoutsjaar 2018 - 2019 bedraagt € 40,00. Dit bedrag dient 

overgeschreven te worden op rekeningnummer BE 43 0688 9133 0401 vóór 8 oktober 

met vermelding  « Naam » +«Tak »« Inschrijving 18-19 » 

Of je mag het contant betalen aan de hoofdleiding ( Robin, Larissa of Fiene). 

Indien we voor deze datum geen betaling ontvangen zijn we van de scouts administratie verplicht 

om u kind uit te schrijven en zijn ze bijgevolg niet verzekerd bij een ongeval. Wees dus zeker op 

tijd met de betaling om problemen te voorkomen. 

Mocht u een probleem ondervinden voor de betaling van het lidgeld, aarzel dan niet ons te 

contacteren door een mail te sturen naar ROBINPIESSENS@HOTMAIL.COM / BRYSSINCK.LARISSA@HOTMAIL.COM / 

FIENE.VERTENTEN@GMAIL.COM 

Ten slotte willen we nog vermelden dat de scouts dassen in bestelling zijn en voor de prijs van 

10 euro aangekocht kunnen worden. 

De groepsleiding 

Naam : …………………………………………………………. 

Voornaam 1ste kind: ……………………………………… 

Voornaam 2de kind: ……………………………………… 

Voornaam 3de kind :……………………………………… 

Adres : 

………………………………………………………………..…… 

……….…..………………………………………………..…….. 

Geboortedatum : (1)…………………………………… 

(2)…………………………………… 

(3)…………………………………… 

Tak :   (1) …………………………………………………….. 

(2) ……………………………………………………… 

(3)………………………………………………………. 

Telefoonnummers : 

(thuis) ………………………………………………………… 

(GSM moeder of vader) ……………………………… 

(GSM Lid)……………………………………………………. 

E-mailadres (voor Maandprogramma’s) : 

…………………………………………………………………….  

Betaling :       Contant           Rekeningnummer  
Er mogen foto’s genomen en gepubliceerd 
worden:    

Datum + Handtekening Ouder of voogd: 

 

mailto:ROBINPIESSENS@HOTMAIL.COM
mailto:BRYSSINCK.LARISSA@HOTMAIL.COM
mailto:Fiene.vertenten@gmail.com


Maandprogramma September 

Kapoenen 

 

Rarara, jullie SUPER COOLE EN LEUKE KAPOENENLEIDING 😊 

 

1 September ’19 : 10u tot 17u  

 

Zijn jullie er klaar voor? 

Een nieuw scoutsjaar, met jullie nieuwe leiding. 

Wil jij wie het is, kom dan zeker af. 

en niet vergeten er zijn lekkere 

Frietjes en Curryworsten in de middag 😊  

 

8 September ’19 : 14u tot 17u 

 

Kennen jullie onze super duper leuke pleinspelletjes nog niet,  

kom dan vandaag zeker eens een kijkje nemen.  

Wij zullen je het leren kennen. 

Vergeet geen 0.50 cent voor jullie 4-uurtje 😉 (Elke zondag) 

 

15 September ’19 : 14u tot 17u 

Horen jullie dat ook? 

Het bos roept ons om een mega geweldig bosspel te spelen. 

Nog nooit in het bos geweest,  

kom dan zeker samen met ons de vijand in het bos verslaan. 

Wij hebben jullie allemaal nodig. 

 

22 September ’19 = GEEN SCOUTS 

 

Sorry kleine vrienden, jullie leiding is op plan-weekend. 

Het is dus GEEN SCOUTS dit weekend !!!! 

 

 

29 September ’19 : 14u tot 17u 

Nu we elkaar al heel wat beter kennen en  

jullie nog steeds graag komen,  

is het tijd om jullie te dopen tot echte kapoenen. 

Laat maar eens zien wat jullie allemaal aankunnen, wij zijn benieuwd 

Breng dus extra kledij mee en een handdoek+zeep 😉 

 

01/09 



Welpen september

Startdag 10u-17u
We geven er een lap op! De start van het scoutsjaar, dat vieren we met frieten en curry-

worsten.

Bosspel 14u-17u
Eerste bosspel van het jaar! Ontdek het verhaal van dit jaar en zet samen met ons de eer-

ste stappen

Kleineigen feesten 14u-17u
Geen gewone scouts vandaag! We gaan met z’n allen de boel op stelten zetten op de Klei-

neigen Feesten in ons geliefde Steendorp.

Geen scouts 14u-17u
Spijtig, dit weekend geen scouts. De leiding is op leidingsweekend.

Ladderspel 14u-17u
Pak maar allemaal een ladder mee! Ah, nee, dat zou iets te moeilijk zijn om te spelen.



 
 

Iedereen is welkom op Zaterdag 19 Oktober in ons Scoutslokaal Sparenlaan 9a 9140 
Steendorp vanaf 18:00u voor onze Spaghetti avond.  

  
 

SPAGHETTI À VOLONTÉ (er is ook vegetarische spaghetti aanwezig) 
Volwassenen: 10 Euro 
Kinderen onder 12 jaar: 6 Euro  
 

  Inschrijving voor 6 Oktober via:  
 

• Telefoon :   Robin Piessens :   04 70 41 92 60 
Larissa Bryssinck: 04 71 10 64 19 
Fiene Vertenten :   04 79 42 93 83 

 

• E-mail :   Robin Piessens :   ROBINPIESSENS@HOTMAIL.COM   
Larissa Bryssinck: BRYSSINCK.LARISSA@HOTMAIL.COM 
Fiene Vertenten :   FIENE.VERTENTEN@GMAIL.COM 

 

• Onderstaand strookje af te geven bij :   
Robin Piessens : Kapelstraat 87 , Steendorp 
Scouts lokaal: Zondag tussen 14:00 en 17:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Naam: ……………………………………………………………………  
 
Spaghetti  

…………. volwassenen x €10 = …………………….€  
…………. kinderen x €6 = …………………………….€  
 

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



Jong-givers september 
1 september van 10u tot 17u 

Na een lange vakantie is EINDELIJK de eerste 
scoutsvergadering in zicht. Op deze speciale dag 
weten jullie wie je nieuwe FANTASTISCHE leiding 
is. Ook worden jullie s’ middags verwend met frietjes 
en curryworsten. In de namiddag verwacht er ons 
een kei leuk paintball-spel. Zeker komen is de 
boodschap!		

 
8 september van 14u tot 17u 

Doe je wandelschoenen maar aan want vandaag 
gaan we eens geen bochten maken. Ja ja, vandaag 
doen we een rechtendoortocht. 

 

15 september van 14u tot 17u 

Vandaag gaan we onze groepsband versterken door de 
patrouilles te verdelen. Ben je nieuwsgierig in welke groep 
je zit? Wees erbij! 

	

22 september van 14u tot 17u 

Geen scouts vandaag want de leiding is op planweekend. 

 

29 september van 14u tot 17u 

Niets leuker dan op z’n scouts een doop te doen. Niemand kan hier 
weglopen zonder er vuil uit te zien. Haal je kledij maar uit de kast die vies 
mag worden en neem ook reserve kledij mee om je erna om te kunnen 
kleden. Want het zal nodig zijn.		

	

	

PS: Vergeet jullie 50 cent niet 



Givers 
 

Zondag 1 september 2019 van 10u tot 17u. 

Vandaag begint de leukste tijd van het jaar weer, het 
is namelijk weer scouts vanaf vandaag. We beginnen 
de dag met massaspelen, daarna eten we gezellig 
curryworst met frietjes en vanaf 14 uur beginnen we 
met een supercool bosspel met de kersverse leiding.  

 

Zondag 8 september 2019 van 14u tot 17u. 

Vandaag worden jullie omgedoopt tot echte scouten. Breng zeker 
propere kleding mee want niemand komt hier proper uit…  

 

 

 

 

Zondag 15 september 2019 van 14u tot 17u. 

Vandaag gaan we Steendorp onveilig maken met een 
supermegacool dorpsspel.  

 

Zondag 22 september 2019 

Vandaag is het geen scouts want de leiding moet het scoutsjaar 
gaan inplannen. 

 

 

Zondag 29 september 2019 

Doe jullie schoenen maar aan die alleen maar rechtdoor 
kunnen wandelen. We doen vandaag een 
rechtendoortocht.  

 

Stevige linker 

Jullie fantastische (nieuwe) leiding 



 

 

Leidingslijst 
 
 

 

 

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

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

Emilie Buys   0494  82  14  30 emiliebuys00@gmail.com 

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

Stefanie Buys  0493  76  41  11 stefaniebuys99@gmail.com 

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

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

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

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

Emma De Block  0494  54  51  98 

Polien Nyssen  0491  91  25  67 

Pieter-Jan Lyssen  0468  30  47  11 

Caro Van Bogaert  0494  25  32  24 

Ninke Laurijssen  0494  98  68  42 

Witske Laurijssen  0494  99  96  43 

 

 

 

Aarzel  niet  om je leiding te contacteren  bij  vragen!  

 

Stevig  scoutsgroet, 

De leidingsploeg 
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