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Bompoenen en hoge pieken

De Bompa’s
Een scout ben je niet voor even, een scout ben je voor het leven. Een leuze die elke
Victoriaan nauw aan het hart ligt. Geen beter voorbeeld hiervan als de bompa’s. De
bompa’s zijn een groep van geëngageerde oud-leiders die elk minimum 5 jaar hun
leidersuniform droegen. Jaarlijks komen ze bijeen en gaan ze op weekend. Het zal je
waarschijnlijk niet verbazen dat ze hier talrijke verhalen van vroeger naar boven halen
en dat ondanks hun drukke leven de vriendschap na één jaar zeker niet minder hecht
is. Jaarlijks is er een thema verbonden aan dit weekend. Je kan het je zo gek niet
bedenken. Dit jaar was het thema “pompoenen”, waardoor het weekend
“bompoenweekend” werd genoemd. Katapultschieten, curlen met pompoenen, om
ter grootste pompoen kweken stonden op de agenda. Het ideale voorbeeld dus: een
scout ben je niet voor even, een scout ben je voor het leven! En dit geldt zeker bij
scouts Sint-Victor.

Apodemus, Toto, Laurens & Herbert
“Ain’t no mountain high enough”. 8 September namen deze heren de TGV richting
Grénoble. Vanuit dit Franse dorp namen ze de bus tot midden in de Alpen. Hier begon
hun trektocht. Met een volle rugzak begonnen ze aan hun tocht door het gebergte.
Technieken als kaartlezen, kompas hanteren en tactisch je rugzak inladen kwamen van
pas. Hun doorzettingsvermogen gevormd tijdens hun scoutscarrière en uiteraard ook
de flauwe grappen die enkel je scoutsvrienden begrijpen vergemakkelijkten de klim tot
de 3200m. Hier aangekomen zagen ze het prachtige uitzicht van de Franse Alpen. Een
reis op het lijf geschreven voor echte Victorianen!
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Maandprogramma Kapoenen
5 oktober – 6 oktober: Vandaag gaan we op het eerste
weekend van het scoutsjaar, we gaan op
overgangsweekend! We verzamelen 5 oktober om 9h00
aan het lokaal en vertrekken daarna naar de Hoge
Rielen. Vergeet zeker geen lunchpakket voor de eerste
middag! Info volgt via brief.

12 Oktober: deze week
staat er iets heel lekkers op het menu. We gaan ons
eigen grote pannenkoeken spel spelen. Leer
smullen dus… we spreken af om 14h00 aan het
lokaal.

19 oktober:
vandaag staat er heel wat op de planning. We
gaan vooral toffe spelletjes spelen. Ook gaan
we nog enkele regels en afspraken overlopen.
Als laatste gaan we nog iets heel belangrijk
doen… We gaan leren wat we moeten doen
als er brand is in het lokaal. Zorg er dus maar
voor dat je er zeker bent! We spreken om
14h00 af aan het lokaal

26 oktober: Naar jaarlijkse traditie gaan we
vandaag deur aan deur om wafels te
verkopen. We spreken daarvoor af om 9h00
aan het lokaal en vergeet zeker jullie
lunchpakket niet!

Extra pagina Kapoenen

Leer het coolste vliegtuig maken!

Mang al 3 keer in het gips heeft gezeten waaronder 1 keer door Akela?
Akela ooit uit een vliegtuig is gesprongen?
Baloo al les heeft gegeven in China?
Rama de veiligheidsman is bij de welpen?
Chikai hele mooi kan poseren voor de camera?
Bagheera schoenmaat 39 heeft.
Er meer bacteriën in je mond zitten dan dat er mensen op aarde zijn?
Als je een goudvis in een donkere kamer opsluit, hij wit wordt?
Een varken fysiek niet in staat is om naar de lucht te kijken?
De aansteker al werd uitgevonden voor de lucifers?
De sterkste spier van het menselijk lichaam de tong is?
Een kakkerlak 9 dagen in leven kan blijven zonder zijn hoofd?
Een mens gemiddeld 6000 scheten per jaar laat?
Er niet één normaal Nederlands woord rijmt op twaalf?
Je niest met een luchtsnelheid van ruim 150 kilometer per uur?
De zeester het enige dier is dat zijn maag binneste buiten kan draaien?

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

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

SIMME SWANNET

wordt op zondag 6 oktober

11 jaar.

SIEBE BIDDELOO

wordt op maandag 7 oktober

19 jaar.

JORT VERHOEVEN

wordt op maandag 7 oktober

17 jaar.

BENT BEYENS

wordt op woensdag 9 oktober

9 jaar.

KEVIN VERLUYTEN

wordt op donderdag 10 oktober

11 jaar.

HERWERT HENRARD

wordt op woensdag 16 oktober

17 jaar.

KOBE BAGGEN

wordt op zondag 20 oktober

15 jaar.

VINCE VAN DEN BUSSCHE

wordt op maandag 21 oktober

8 jaar.

RUNE MICHIELSEN

wordt op dinsdag 22 oktober

9 jaar.

HERBERT WEYNS

wordt op donderdag 24 oktober

19 jaar.

BRANDO AERTS

wordt op vrijdag 25 oktober

10 jaar.

SENNE VERHEIJEN

wordt op woensdag 30 oktober

17 jaar.

Maandprogramma oktober Jong-Verkenners
5-6 oktober: het jaarlijkse
overgangsweekend komt er weer
aan. Meer info in de brief. We
spreken af zaterdag 5 oktober om
09.00u aan het lokaal. Vergeet
zeker je fiets niet!

12 oktober: Vandaag gaan we spelletjes spelen om 14.00u aan
het lokaal.

19 oktober: Vandaag gaan we ringhockey
spelen. We spreken af om 14.00u aan het
lokaal. Vergeet zeker geen stevige
houtenstok mee te nemen.

26 oktober: Vandaag is het wafelslag.
We spreken om 09.00u af aan het lokaal.
Vergeet je goed humeur en je fiets zeker
niet.

Wat staat jullie te wachten in 2019-2020?

Maandprogramma verkenners oktober
Deze maand laten we jullie zelf kiezen en vertellen wat er op de
planning staat, wij zijn benieuwd!

Stevige linker Cédric, Doménik,
Herbert, Aron & Piet

EXTRA PAGINA VERKENNERS
En hier zijn nog enkele foto’s van onze geslaagde kooktocht. Zo
zien jullie ouders dat jullie zelf kunnen koken en de leiding niet alles
doet. Mama’s en papa’s ze kunnen ook koken dus laat ze thuis
ook maar eens iets klaarmaken.

Maandprogramma Voortrekkers
4-5-6 oktober
Jaja smeer die beentjes alvast
maar in want het is weer
overgangsweekend. Verdere info
krijgen jullie van ons nog met een
brief. Hou ook vooral jullie
Facebook in het oog want er
kunnen wel eens belangrijke
dingen in geplaatst worden!
Vertrek uur wordt nog vermeld.

12 oktober
We hopen dat jullie al eens goed nagedacht
hebben waar we dit jaar op kamp gaan?
Voor de rest van de dag gaan we nog een
heleboel afspraken overlopen en ons nog
wat amuseren met een aantal spellekes.
Afspraak om 13:30 aan het lokaal.

19 oktober
Belangrijke dag want het is weer brandoefening blijf
dus ten alle tijden kalm en begeef u naar de
dichtstbijzijnde nooduitgang! Verder gaan we het ook
al is hebben over de dropping laat die molen
daarboven dus al maar draaien. We spreken om 13:30
af aan het lokaal.

26 oktober
Hallo wij zijn van Scouts Sint-Victor en wij verkopen
wafels één pakje is €2 aub. Tuurlijk wil ik een pakje!
Je kan het alvast wel raden de wafelslag is er weer
dus ik zou zeggen ga en verkoop al de wafels die je
kunt, om 08:30 aan het lokaal.

Een stevige linker van: Diederik, Joost, Alexis

Extra pagina Voortrekkers
Deze kernwoorden hebben met jullie leiding te maken maar weet jij al alles over hun? Als
jullie alles juist hebben krijgen jullie een verassing wel voor 4 oktober doorsturen naar
Diederik.

Trafic
Leuven
Geel
Antwerpen
GTC
EHBO man
Middelste
Jongste
Oudste
Chief
Baas
Stenen gooien
Werchter
15 jaar
14 jaar
15 jaar
Vakantie jobber
Data Oktober
18 oktober Dag/nacht van de Jeugdbeweging
25 oktober jobke Pensioenfeest
Een stevige linker: Diederik, Alexis, Joost

