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Beste Mensen, 
 
Willen jullie eens verwend worden dan hebben wij de oplossing, een superlekker Scoutsontbijt! 
 
Bezorg een geliefde, je vriend of vriendin, een toffe buur of gewoon jezelf een zalig ontwaken  
met een lekker ontbijt. Gewoon inschrijven mits betaling, en wij zorgen voor de rest. Wij  
brengen rond in groot Kruibeke en groot Temse.  
 
Dit alles voor slechts 15 euro per ontbijt! 
 
Alvast bedankt voor jullie steun.  
Met medewerking van CM en Gezonde Buurt. 

 

Scouts Sint Jan Steendorp  
Inschrijvingsfiche 

ONTBIJTJES 
1 Mei 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam………………………………………………………………..…….	 
Bestelt……………..ontbijt(en)	aan	15euro	per	stuk	en	betaalt	hierbij	 
totaal……………………….euro.		
Adres	waar	ontbijt(en)	moeten	worden	geleverd:	 
………………………………………………………………………...…..		
……………………………………………………………….……………	 
……………………………………………………………………….……		
het	uur	van	aflevering	(bolletje	aankruisen	aub	)	 
0	tussen	07.00u-07.30u	 	 0	tussen	08.00u-08.30u		
0	tussen	07.30u-08.00u	 	 0	tussen	08.30u-09.00u	 
0	tussen	09.00u-09.30u	 	 0	tussen	09.30u-10.00u													 
			
	 

Wat krijg je? 

 
Dit alles aangeboden in een CM-ontbijtbox.  

Hoe kan ik mij inschrijven? 

Je kan onderstaande strook ingevuld afgeven 
en betalen op volgend adres: 
 
- Het scoutslokaal, Sparrenlaan 9a Steendorp 

(Elke zondag tussen 14:00 en 17:00) 
- Of overschrijven op volgend rekeningnummer:  

BE43 0688 9133 0401 met vermelding van naam 
 

Afgeven	en	betalen	uiterlijk	maandag	26	april	2021	

	

 

 



KAPOENEN 
Maandprogramma April 

 
4 april 

Vandaag is het Pasen. Helaas heeft de paashaas te weinig tijd om alle
eitjes rond te brengen. Helpen jullie hem mee?  

 
11 april 

We trekken met zen allen naar de Paralympische spelen.
Het wordt een spannende strijd! 

 
18 april 

Vandaag is het tocht op wieltjes. Neem dus zeker een step,
skateboard, fiets, rollerskates etc. mee. 

 
25 april 

Eindelijk is het zo ver, de jaarlijkse doop! Neem zeker reserve kledij mee
en spullen om je evenueel te douchen op het lokaal. 

Vergeet zeker jullie €0,50 niet mee te nemen. 

Tot dan! 
De kapoenenleiding  



4 April4 April
Technieken! Technieken! Natuurlijk kunnen wij goed met onze handen werken Natuurlijk kunnen wij goed met onze handen werken 
maar zo een sjorring, vuur maken, das knopen,... dat is denken maar zo een sjorring, vuur maken, das knopen,... dat is denken 
ook nog.ook nog.

11 April11 April
Eten wat het vuurtje scha!! We gaan op zoek naar ingrediënten Eten wat het vuurtje scha!! We gaan op zoek naar ingrediënten 
om een eigen maaltijd te koken. Het is om een eigen maaltijd te koken. Het is woudloperskeukenwoudloperskeuken-tijd!-tijd!

18 April18 April
De De olympische spelenolympische spelen, ze zijn op de scouts niet meer wat het ooit , ze zijn op de scouts niet meer wat het ooit 
geweest is.  geweest is.  
Wegens weinig oefenen konden we geen polonaise doen en  Wegens weinig oefenen konden we geen polonaise doen en  
hebben we zo geen danswedstrijden kunnen winnen, het geld hebben we zo geen danswedstrijden kunnen winnen, het geld 
voor goed sport materiaal is anders besteed!voor goed sport materiaal is anders besteed!

25 April25 April
Omdat de leiding zo goed is in alles weten wat zij moeten weten, Omdat de leiding zo goed is in alles weten wat zij moeten weten, 
willen wij onze Welpen eens testen. Wij doen dit met een  willen wij onze Welpen eens testen. Wij doen dit met een  
AchtervolgingstochtAchtervolgingstocht!!

WELPENWELPEN  
APRIL 2021APRIL 2021



Maandprogramma jogi’s april 

 
 Wil je weten wat er op de planning staat komende maand zou ik je beste 

Chinees maar bovenhalen. ! 

 

Vrijdag 2 april 20u – 22u 

荧光晚间游戏 

 
Zondag 11 april 14u – 17u 

阶梯游戏 

 
Zondag 18 april 14u – 17u 

追求 
Tip : het ene team volgt het andere  

 
Zondag 25 april 14u – 17u 

老板游戏 
 

Groetjes 

De allerbeste leiding van de wereld 

Xoxo 



GIVERS APRIL 2021 

4 APRIL 
Liefste givertjes. Het is Pasen dus blijven we gezellig thuis. Geniet van 
jullie dagje! Volgende week zijn we terug van de partij.  

11 APRIL 14U – 17U  
Begin april, juli is in zicht, wat dus ook wil zeggen dat het kamp dichterbij 
sluipt! Om ons hier goed op voor te bereiden doen we een 
techniekendag. Sjorren, vuur maken en houthakken.  

18 APRIL 14U – 17U 
We hopen op mooi lenteweer deze dag want we gaan ons wagen aan 
een spannend Kubb toernooi!  

25 APRIL 14U – 17U 
We hopen nogmaals op mooi weer net zoals vorige week. We gaan een 
hele middag doorbrengen op wieltjes. Breng dus je favoriete skateboard, 
inline skates of waveboard mee. Met “Heelys” scoor je eeuwig respect 

van de leiding 😉  

VERGEET GEEN 50 CENT 
XOXO  



 
Leidingslijst 
 
 
Kapoenen  

Arne Meersman    0473  64  91  45     arne.meersman01@gmail.com  
Polien Nyssen    0491  91  25  67  polnyssen@icloud.com  
Emma De Block    0494  54  51  98  emmadeblock1@gmail.com  
Ninke Laurijssen    0494  98  68  42  ninke2@gmail.com  
 
 
 
Welpen  

Daan D’eer:    0471  50  33  92   daan.deer@hotmail.com  
Robin Piessens      0470  41  92  60      robinpiessens@hotmail.com 
Witske Laurijssen   0494  99  96  43   witske1@gmail.com 
Emilie Buys     0494  82  14  30   emiliebuys00@gmail.com  
Hannes Carelsbergh 0493  81  77  34  hannes.carelsbergh@gmail.com 
 
 
 
Jong-Givers  

Caro Van Bogaert   0494  25  32  24  carovanbogaert@gmail.com  
Fiene Vertenten    0479  42  93  83   fiene.vertenten@gmail.com   
Pieter-Jan Lyssen    0468  30  47  11  pjlyssens@gmail.com 
Louis Tribout      0492  63  62  93    louis.tribout@telenet.be  
Yoran Verkimpe  0478  42  34  90  yoranverkimpe@gmail.com 
 
 
 
Givers 

Stefanie Buys    0493  76  41  11   stefaniebuys99@gmail.com 
Larissa Bryssinck    0471  10  64  19      bryssinck.larissa@hotmail.com  
Roel Vertenten  0470  81  25  87  roel.vertenten@gmail.com 
 
 
 
 
 
Aarzel  niet  om je leiding te contacteren bij vragen!  
 
Stevig  scoutsgroet, 
De leidingsploeg 


