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Met alle Chinezen, maar niet met den deze…

Baloe
Naast de grote beer uit het jungleboek te zijn, is Baloe ook nog een ijverige student.
Doorheen de week is Baloe in leuven te vinden waar hij studeert voor leerkracht. In
het weekend daarentegen is hij met al zijn enthousiasme te bewonderen nabij het
lokaal van scouts Sint-Victor. De welpen hadden misschien al ondervonden dat Baloe
niet mee op kamp was. Hier was echter een zeer goede reden voor. Hij was enkele
duizenden kilometers verder te vinden in het land van de grote stenen muur, rijst en
van andele lekkele gelechten. Jawel, Baloe was op buitenlandse stage in China. Hier
stond hij weken voor Chinese klassen les te geven en
genoot hij van deze fascinerende cultuur. Ben je ook
nieuwsgierig naar zijn Chinese avonturen? Spreek
hem er dan zeker over aan, misschien leert hij jou wel
enkele woordjes! Ni hao.

Alexis, Bram, Laurens, Baloe & Herbert
Studeren, studeren, studeren, … zo zag de zomervakantie er voor deze heren uit.
Aangezien ze doorheen het jaar op bepaalde momenten net iets te veel energie in de
scouts staken, mogen ze zichzelf nu nogmaals bewijzen tijdens de herexamens. Ze
kwamen tot de vaststelling dat een maand zonder je scoutsvrienden te zien nog
zwaarder bleek te zijn dan een tweedaagse wandelen met bakstenen in je rugzak of
dan een rode sjorbalk mee te zeulen op een dril. Daarom besloten ze elke dag samen
in Leuven te leren. Met het engagement van een echte scout blokte ze naar best
vermogen met het mooie vooruitzicht van een nieuw scoutsjaar. Hopelijk worden ze
beloond!
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Maandprogramma Kapoenen
JOEPIE!!! Eindelijk weer naar de scouts. Wat ontspanning
zullen we wel kunnen gebruiken nadat we weer een week
naar school zijn geweest. We spelen vandaag spelletjes en
we hopen om kennis te kunnen maken met al nieuwe
kapoenen! Allen welkom om 14 uur aan ons lokaal.

Vandaag is het vriendjesdag. Dit wel zeggen dat je een vriendje mag uitnodigen
die eens graag naar de scouts zou willen komen of kennis wil maken met het
echte scoutsleven. Heb je een vriendje dat bij jou op school zit, in de sportclub of
in de familie? Breng hem dan zeker mee! Wij kijken er alvast naar uit en we
hopen dat we vandaag met veel nieuwe kapoenen kennis kunne maken!
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Om 14 uur wordt iedereen verwacht aan het lokaal voor een groot spel. Wat dit
juist zal inhouden, is nog geheim. Tot dan!

Op deze dag zal de jaaropening plaats vinden. We spreken af om 14u aan het
lokaal. Om 16u zijn de ouders welkom. Hierna is er de mogelijkheid voor een
hapje en een drankje, het kopen van het uniform, bekijken van de kampfoto’s en
nog vele meer. Als je scoutskleren hebt die je niet meer aan doet, kan je deze
meebrengen en doorverkopen.

Een stevige linker van jullie leiding,
Apodemus, Toto, Xebo, Gigi en Pedro

Extra Pagina Kapoenen
Hieronder vinden jullie enkele foto’s en sfeerbeelden van ons kamp.
Hopelijk kan je jezelf ergens terugvinden op de foto!

Maandprogramma Welpen
Op 7 september zetten we het scoutsjaar stevig in
met spelletjes vol plezier.
We spreken af aan het lokaal om 14u.

14 september
Vandaag is het vriendjesdag! Hoe meer zielen, hoe
meer vreugd. Neem dus zeker je vriendjes mee! Je
kan de extra pagina gebruiken om je vriendjes uit
te nodigen.
Afspraak om 14u aan het lokaal.

21 september
Haal al je kookkunsten al maar boven want vandaag
gaan we op kooktocht. Vergeet je ingrediënten en
kookgerei niet!
Meer info volgt via brief.
We spreken af om 9u aan het lokaal.

28 september
Vandaag is het tijd voor de jaaropening.
Je kan hier je al dan niet nieuwe uniform
kopen en een hapje en drankje nuttigen.
Ouders, vrienden,… zijn welkom vanaf
16u.
Zelf spreken we af om 14u aan het lokaal.

Een stevige linker van jullie leiding,
Akela, Baloo, Rama, Mang, Chikai en Bagheera

Uitnodiging
Je zal misschien al wel weten dat ik bij scouts Sint-Victor ben. In het begin van het jaar mag
iedereen eens komen meespelen bij ons. Kom jij ook? Dan kan ik je laten zien hoe plezant het bij
ons is. Als je het leuk vindt, mag je zelfs terugkomen en ook een scout worden, net als ik!

Op zaterdag 14 september is het bij ons vriendjesdag. Je mag dan om 14 uur naar ons komen om
de sfeer op te snuiven. We spreken af tegenover het Warandeplein.
Als je 14 september niet kan, mag je altijd een andere zaterdag komen, ook weer om 14 uur
op dezelfde plaats. Je bent altijd welkom! Twijfel niet om een keer te proberen!

Hopelijk zie ik je daar!
Deze uitnodiging komt van
…………………………………………………………………………………………
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De jarigen van de maand

september
De leiding van scouts SintVictor wenst alle jarigen van
de maand een fantastische
verjaardag toe!

BERIK BROERS

wordt op maandag 2 september

15 jaar.

JELLE DER KINDEREN

wordt op woensdag 4 september

11 jaar.

JARRE LUYTEN

wordt op vrijdag 6 september

12 jaar.

ALEXIS REMEYSEN

wordt op zaterdag 7 september

21 jaar.

KRISTOF GONZE

wordt op zondag 8 september

16 jaar.

SIMON APPELS

wordt op zaterdag 14 september

20 jaar.

STIJN VAN DEN BRANDEN

wordt op zondag 15 september

21 jaar.

RIK VAN BLADEL

wordt op donderdag 19 september

11 jaar.

RUBEN VAN DEN BOSCH

wordt op vrijdag 20 september

10 jaar.

RHUNE WUYTS

wordt op vrijdag 20 september

9 jaar.

MATISSE HERMANS

wordt op zaterdag 21 september

13 jaar.

ARNE PEETERS

wordt op zondag 22 september

15 jaar.

THIEBE POTTERS

wordt op zondag 22 september

11 jaar.

ROBBE HOYBERGHS

wordt op dinsdag 24 september

18 jaar.

LANDER VAN DEN BRANDEN

wordt op zondag 29 september

13 jaar.

Uitnodiging Jaaropening

Wat staat er allemaal op het programma?

Noteer het alvast in je agenda!
Onze leden zullen je aanwezigheid zeker waarderen!

Meer info later op www.svhouzee.be en via mail

Maandprogramma Jong-verkenners
We zijn al terug aangekomen bij het nieuwe
jaar. Uiteraard gaan we niet bij de pakken
blijven zitten. Om het jaar te openen zullen
we de stad onveilig gaan maken. Zaterdag 7
september spreken we af om 14u @ lokaal
en gaan we een stadsspel spelen!

Ooh Siebe, ik kijk er echt naar uit!! De week erna
is het terug feest. Scouts zou niets zijn als we ons
niet eens goed kunnen uitleven op een zaterdagnamiddag. 14 september is dit niet anders. We spreken af om 14u aan het lokaal voor SintVictoriaanse spelletjes op de begijnenveldjes.

Ieder jaar gaan we traditioneel op kooktocht. Dit jaar
is dat niet anders, maar hebben we het concept een
beetje aangepast. Zaterdag 21 september spreken we
af om 9u @lokaal voor een kookvergadering.
Belangrijk: Iedereen moet zijn eigen eten voorzien,
kookgerei zal door de leiding geregeld worden.
Jullie mogen onderling al groepjes met elkaar maken.

Ik wil echt kunnen
voetballen als deze
man.

Zoals ieder jaar is de laatste vergadering van de
maand september een speciale vergadering.
Zaterdag 28 september spreken wij af om 14 u
aan het lokaal. De ouders zijn welkom vanaf
16u voor de jaaropening. Hier zullen de nieuwe
leiders gepresenteerd worden, kan je nieuwe
stukken van het uniform kopen, kun je u uitleven
op de springkastelen en kan er lekker gedronken
en gegeten worden om het jaar in te zetten.

Een stevige vuistje van de Jv-leiding

De JV-Leiding
Laurens is 19 jaar oud
Zijn hobby’s zijn scouts en DJ’en
Hij studeert Toegepaste Economische Wetenschappen in Leuven
Zijn totem is : Gedreven Ekster

Siebe is 18 jaar oud
Zijn hobby is scouts
Hij studeert Toegepaste Informatica in Antwerpen
Zijn totem is : Werklustige Berner Sennen

Sean is 19 jaar oud
Zijn hobby’s zijn scouts en voetbal
Hij studeert Toegepaste Psychologie in Antwerpen
Zijn totem is : Oprechte Wasbeer

Bram is 23 jaar oud
Zijn hobby’s zijn scouts en voetbal
Hij studeert Overheidsmanagement- en beleid in Leuven
Zijn totem is : Volhardende lijster

Stijn is 21 jaar oud
Zijn hobby’s zijn scouts en rusten in de zetel
Hij gaat voor een educatieve master in de
maatschappijwetenschappen in Leuven
Zijn totem is : Flexibele Kauw
Ruben is 17 jaar oud
Zijn hobby is scouts
Hij studeert electromechanica in hoogstraten
Zijn totem is : Oprecht Winterkoningkje

Maandprogramma Verkenners

Vandaag de eerste vergadering
van het nieuwe scoutsjaar. We
beginnen om 13u aan het lokaal.
Jullie worden met jullie ouders
uitgenodigd voor het huisbezoek
infomoment. Daarna gaan we om
14u verder met spelletjes te
spelen. Wij hebben er alvast
opnieuw zin in!

Vandaag spreken
we om 14u af aan
het lokaal voor
ringhockey.
Vergeet zeker je
stok en inzet niet!

Vrijdag 20/9 is het BBQ met de
verkenners! We spreken om 19u
af aan het lokaal. Vergeet niet
voor zondag 8 september een
mailtje te sturen naar
vks@svhouzee.be met de
bevestiging dat je komt. Naar de
BBQ zelf neem je €2 mee.

Vandaag halen we onze beste
kookkunsten boven. Jullie
worden om 9u verwacht aan het
lokaal, klaar voor op kooktocht
te vertrekken. Vergeet natuurlijk
geen eten mee te nemen.

Het is zover! Vandaag is het
jaaropening. We spreken om
14u af aan het lokaal. Vanaf
16u verwelkomen we de
ouders. Breng zeker
tweedehands scoutskledij mee
om door te verkopen.

Extra pagina verkenners

Maandprogramma Voortrekkers
Dag Voortrekkers zoals jullie weten zijn er voor jullie nog geen
activiteiten gepland voor deze maand. Daarom zou ik zeggen
amuseer jullie nog maar bij de verkenners en wij zien elkaar in
oktober.

How wacht even niet zo snel! Ze kunnen ons al wel komen
helpen met die vele jobkes die wij al hebben. Ik vraag me
alleen af welke datums die nu weer waren?

Inderdaad die jobkes klaren
zichzelf niet. Hieronder kan je ze
terug vinden zorg er ook zeker
voor dat je jezelf op aanwezig of
niet aanwezig zet in onze
facebook groep.

31 augustus: Feestje Ruben
7 september: Straatfeest
8 september: Begijnenhof
21 september: Tappen trouw
21 september: Tappen 50 jaren feest
22 september: Opkuis trouw
29 september: Plankgas
Stevige linker door jullie Voortrekker leiding: Diederik, Joost, Alexis

Extra Handen nodig bij een feest, BBQ,
verhuizing, … Aarzel dan niet en
contacteer de voortrekkers!

VTS@SVHOUZEE.BE

AND

HIRE THE
VOORTREKKERS

