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Beroepsleven en feestdag

Cedric Willems
Deze verkennerleider verliet eind vorig jaar voorgoed de schoolbanken. Hierna begon
zijn zoektocht naar werkgelegenheid. Met een diploma in de elektromechanica op zak
was hij goed voorbereid op de arbeidsmarkt. Na menig sollicitatiegesprekken te voeren
kon hij uiteindelijk aan de slag bij Astra Sweets. We wensen hem veel succes bij zijn
eerste job.

Dag van de jeugdbeweging
18 Oktober was het onze jaarlijkse feestdag, namelijk dag van de jeugdbeweging. Deze
dag startte met een ontbijt op de markt voor alle leden van een jeugdbeweging in
Turnhout. Ook wij als victorianen droegen hier ons steentje voor bij. Daags voordien
stonden al enkele leiders spek te bakken om de ochtend daarna uit te delen. Deze dag
houdt niet enkel in samen ontbijten. Neen, het betekent ook in je uniform naar school
gaan. Geen betere dag als deze om te tonen dat je een fiere scout bent.
pvw

Hey jongens! Rik
hier! Ik ga jullie
vertellen wat we
allemaal in november
gaan doen.

Vandaag is het 9 november.
De dag van de belofte. We
spreken af om 13 uur aan het
lokaal. De ouders zijn vanaf
13:30 welkom in de kerk
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Een stevige linker van jullie leiding: Apodemus, Toto, Petro, Xebo en Gigi

2 november staat bekend als Allerzielen
maar wij gaan vandaag ons zieltje enkel
vullen met spelletjes en oefening voor de
belofte! Afspraak om 14:00 aan het lokaal!

9 november is de grote dag, de belofte!
We spreken al om 13:00 af aan het lokaal.
De ouders mogen vanaf 13:30 aankomen
in de Heilig-Hartkerk te Turnhout zodat we
om 14:00 van start kunnen gaan!

VANDAAG IS HET NIET AAN DE
LEIDING MAAR AAN DE
VOORTREKKERS!! Zij hebben
voor ons een mega cool en leuk
spel in petto. Allemaal op 16
november om 14:00 aan het
lokaal om te zien wat de
voortrekkers waard zijn!
23 september is een leerrijke dag,
we gaan namelijk voor de eerste
keer meer uitleg geven over de
gidsbadge. Allemaal om 14:00 aan
het lokaal voor je eerste stappen
richting de gidsbage!

Het mag dan nog geen december zijn
maar op zaterdag 30 november komt de
Sint al naar de scouts! Breng je mooiste
tekening of knutselwerk al mee en dan
zien we je om 14:00 aan het lokaal!

Extra pagina welpen

Kerk Heilig Hart
Inschrijven tot
Zondag 3 november

Rechtstreeks inschrijven via QR code.
Meer info via

www.svhouzee.be

Mosselsouper
zaterdag
23 november

in zaal Meuletiende
van 17h00 tot 21h00
Inschrijven tot

19 november

De jarigen van de maand

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

AMATUS BOONE

wordt op zondag 3 november

9 jaar.

ARNE VERHOEVEN

wordt op maandag 18 november

15 jaar.

LANDER KOX

wordt op zondag 24 november

9 jaar.

JOOST MICHIELS

wordt op maandag 25 november

22 jaar.

YORAN BAGGEN

wordt op donderdag 28 november

15 jaar.

WIJNAND MEEUS

wordt op vrijdag 29 november

19 jaar.

Maandprogramma
november jong-verkenners

Wees Gegroet Maria
Beste leden,
Probeer tegen volgende vergadering allemaal het Wees Gegroet Maria van buiten te leren!

Een stevige linker,
De JV-leiding

Wees gegroet Maria
Vol van Genade
De Heer is met U

Gezegend zijt Gij boven alle vrouwen
En gezegend is de vrucht van Uw lichaam, Jezus

Heilige Maria, Moeder Gods,
bid voor ons, arme zondaars,
Nu en in het uur van onze dood,
Amen

Takleider: ‘Sint-Joris ons scoutspatroon’
De Tak: ‘Bid voor ons’

Maandprogramma Verkenners november
zaterdag 2 november
Vandaag gaan we nog eens zwemmen in
het stadspark. We spreken om 14u af aan
het lokaal. Vergeet je fiets, €2, zwemkledij
en je zwembandjes niet.
zaterdag 9 november
De belofte! Het moment waar iedereen
heeft voor geoefend is aangebroken we
spreken om 13:30u af aan het lokaal

Zaterdag 16 november
Vandaag komen de voortrekkers nog eens
langs om een spel te voorzien. 14u aan het
lokaal.

zaterdag 23 november
Vandaag gaan we nog eens pleinspelen

XXL

spelen. We spreken hiervoor af om
14u aan het lokaal met de fiets. Nadien is
het mosselsouper en sluiten we daar af.

zaterdag 30 november
De goedheilig man komt nog eens naar de scouts. Kom
erachter of je braaf bent geweest of niet. We spreken om
14u af aan het lokaal.

Extra pagina Verkenners
9 November mag de scouts weer belofte gaan afleggen in de Heilig Hartkerk.
Sommige verkenners kijken erg uit naar de koffiekoeken en zien deze zaterdag
al helemaal zitten. Anderen hebben hier en daar al zenuwen voor deze plechtige
aangelegenheid. Ze zullen namelijk voor heel de kerk hun woorden moeten
kunnen vinden. Speciaal voor deze verkenners heeft de leiding gezorgd dat ze
hieronder al eens kunnen oefenen.

(Verkenners die alle woorden hebben kunnen vinden, dit papier ingevuld hebben,
afdrukken én aan de leiding geven, hebben na de belofte recht op 1 extra koffiekoek.)

Maandprogramma Voortrekkers

2/11

Vndg zlln we smnkomn n ht lkl om nz fntstsch droppng
vr te brdn. We sprkn om 13.30 af n ht lokl. Tot dn !

9/11

Afspraak vr de jaarlks blftvrng ! Ws alln paraat m 11.45
n ht lkaal. Na de blft bn je wlkm vr de lkkrr kffkkn in de rftr van
St – Vctr

16/11

Het is zver ! We gn vr de 1e keer ledng spelen ...zrg vr
een gede vrberedng en je stge zl zeker een scces wrden !
13.30 @ sctslkl

23/11

nz drppng is vandaag hlaas achtr de rg. We zlln ng hl
moe zn, maar all handn zlln ndg zn om op te rmn. Ws alln
paraat om 13.30 @ lkaal

30/11

Zie ginds kmt de stmbt uit Spnj wr aan, hij brngt ns snt
- ncls, ik zie hm al stn...... . Sntrkls kmt mt zn ptn naar de scts,
iedrn op pst om 13.30 @lkl
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Enkele
sfeerbeelden
van ons mega
plezante
voetbalkamp!

