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Victoriaan van de maand 
Scouts Sint-Victor Turnhout               december 2019 

 

Groen langs het lokaal en in de futur… 

 

Petro & Mang 

Naast geëngageerd leider zijn op de gewone vergaderingen, krijgt elke leider nog 

enkele andere taken die ook moeten gebeuren om de scouts draaiende te houden. Zo 

zijn Petro & Mang onze vaste tuinmannen van dienst. Aangezien we niet ontzettend 

veel groen hebben rond ons lokaal, vinden we het extra belangrijk dat dit goed 

onderhouden wordt. Daarom trokken deze heren afgelopen maand hun 

werkhandschoenen aan en gingen ze aan de slag. Op het programma stond een nieuwe 

haag planten langs de betonbaan. Zo gezegd, zo gedaan, binnen enkele maanden 

kunnen we het resultaat al zien van deze heren hun werk. Dankjewel aan Petro, Mang 

en jullie groene vingers! 

 

Baraque futur 

Naar jaarlijkse gewoonte vond in November Baraque futur weer plaats. Hiervoor 

toverden we de futur om tot een heus heuvellandschap. De voorbereidingen loonde, 

want ook dit jaar was onze scoutsfuif een groot succes. Er werd stevig gedanst en 

plezier gemaakt. Dat kan al wel eens te danken zijn aan de goede dj’s die onze fuif 

onveilig maakte. Zo stond onder meer kapoenen-leider Petro achter de draaitafels. 

Dankzij de hulp van alle leiders en veel helpende handen beleefde iedereen een fijne 

avond en werd bovendien onze groepskas extra gevuld. Wij kijken alvast uit naar de 

volgende editie! 

 

pvw 

 

 

 



Maandprogramma Kapoenen  
 
 

Op 7 december spreken we af 

om 14u aan het lokaal. We 

bouwen ons lokaal om tot een 

speleobox. Weet je niet wat dit 

is? Kom dan zeker een kijkje 

nemen! Tot dan!  

 

 

 

 

27 en 28 december gaan we 

op kerstweekend. Daarvoor heb 

je een brief gekregen. Deze brief 

kan je ook vinden op de website 

van onze scouts. 

 

 

21 december spreken we zoals 

meestal af om 14u aan het 

lokaal. Zorg dat je brein goed 

opgewarmd is, want we spelen 

een actieve quiz vandaag! 

Op 14 december gaan we jullie 

enkele technieken aanleren. Veters 

knopen, slaapzak oprollen, uniform 

opplooien … het komt vandaag 

allemaal van pas. Zorg dat je er 

zeker bent, want de technieken kan 

je zeker gebruiken op een weekend 

of een kamp. 14u aan het lokaal. 

 

 

Een stevige linker 

Apodemus, Toto, Xebo, Gigi en Petro 



Extrapagina Kapoenen 
!!!!Deze maand komt de sint langs op de scouts!!!! 

hier hebben jullie alvast een tekening van de sint. 

Als je deze ingekleurd meebrengt als de sint komt krijg je misschien wel wat extra lekkers! 

 



Maandprogramma Welpen 
 

 

Zaterdag 7 december 2019: 

Neem vandaag zeker je sportkleren mee! We gaan vandaag 

helemaal de wereld rond reizen! 14u@lokaal 

 

 

 

 Zaterdag 14 december 2019 

Vandaag gaan we dingen knutselen voor De 

Warmste Week! Dus vergeet zeker je creatieve 

ideeën en je tekenkunsten niet! 14u@lokaal 

 

 

 

Zaterdag 21 december 2019 

Vandaag is het badge afname van gids! Na de badgeafname 

spelen we natuurlijk weer onvervalste spelletjes! 

14u@lokaal 

 

 

 

 

27, 28 en 29 december 2019 

We gaan met zijn allen op Kerstweekend! Jij gaat toch 

ook mee? Meer info volgt per brief. 

 

 

 

De welpenleiding wenst jullie allemaal een zalig kerstfeest!!!! 

Een stevige linker: Akela, Balloo, Chikai, Rama, Mang en Bagheera 



Verantwoordelijke uitgever:

voor

Warmste Welpen

14 December

Met de Welpen nemen we dit jaar

deel aan de Warmste Week! Hiervoor

knutselen we kerstkaartjes en

verkopen we badges. Meer info vind

je op onze facebook/instagrampagina

17:00-18:00

De Welpenleiding staat aan de

poort met kerstkaartjes aan €1

en badges aan €4

Tejo Kempen Turnhout

joren kooreman - Berkenlaan 53, 2380 Ravels
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De jarigen van de maand 

 

december 

De leiding van scouts Sint-

Victor wenst alle jarigen van 

de maand een fantastische 

verjaardag toe! 

 

JOREN KOOREMAN  wordt op zondag 1 december 21 jaar. 

RUBE VAN MECHGELEN  wordt op zondag 1 december 9 jaar. 

ARNE VAN MECHGELEN  wordt op zondag 1 december 9 jaar. 

SHAWN AERTS  wordt op woensdag 4 december 17 jaar. 

RUBEN VAN EEMEREN  wordt op donderdag 5 december 18 jaar. 

SVERRE VAN DEN BUSSCHE  wordt op donderdag 5 december 7 jaar. 

FEDERICO CACCIATORE  wordt op zondag 8 december 9 jaar. 

LAURENS GEBRUERS  wordt op dinsdag 10 december 20 jaar. 

PIETER CAVENTS  wordt op vrijdag 13 december 19 jaar. 

DEACON ENGELS   

 

 



Maandprogramma JV’s  

december 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Een stevige linker van jullie leiders Laurens, Bram, Stijn, Siebe, Ruben & Sean! 



PLAY GAME, RESUME, WAITING 
QUEUE, LOADING SCREEN en 
STARTEN MAAR.  

Dag soldaten! Ik hoop dat jullie klaar zijn 
voor dit onvergetelijk schiet-avontuur, want 
jullie worden over enkele dagen gedropt in 
de vliegende bus. Deze bus neemt jullie 
mee naar het eiland: geheime locatie. 
Vooraleer jullie in de zone van granaten, 
wapens, huizen, auto’s,… worden gedropt, 
moeten jullie eerst wat spullen meenemen 
voor dit avontuur.  

Wat neem je mee op de bus: 

 Eten en drinken voor de eerste middag 
 Slaapgerief (slaapzak, matje of luchtmatras, pyjama,…) 
 Wasgerief (tandenborstel, washandje, zeep,…) 
 Eetgerief (gamel, keukenhanddoeken, bestek, sterke beker,…) 
 Spelkledij (warme speelkleren die vuil mogen worden, ondergoed, sokken,…) 
 Perfect uniform bij vertrek 
 Zaklamp 
 Verkleedkleren voor het kerstdiner thema: FORTNITE (skins en legerkledij zijn 

perfect) 
 Een cadeautje van minder dan 5 euro 
 Identiteitskaart 
 FIETS PERFECT IN ORDE! 
 GOED HUMEUR  

Wat neem je niet mee: 

֍ GSM 
֍ Snoep 
֍ IPOD/IPAD/IPHONE/I-wat dan nog 
֍ Vriendinnetjes voor zij die er één (of meerdere) hebben  
֍ Geheime info over hoe je in Fortnite moet winnen 

 

Belangrijk om te weten: 

- We vertrekken om 09:00 op 21/11 aan 
het lokaal.  
- We gaan MET de fiets (met slecht weer 
gaan we met de auto!) 
- Rond 17:00 op 23/11 zal er slechts 1 
persoon met VICTORY ROYALE aan het 
lokaal arriveren, de rest zullen met lege 
handen het lokaal betreden.  
- Het Kerstweekend bedraagt 25 euro en 
kan gestort worden op de rekeningnummer: 
BE63 0688 9110 8008 

Een stevige linker: Bram, Siebe, Laurens, Sean, Ruben en Stijn  



 

 

Maandprogramma Verkenners 
 

7 december 

Haal de strateeg van de ontsnapping in jullie al maar naar boven, want 

vandaag staat er een heuse Escape Room te wachten op jullie. We 

verwachten jullie om 14u aan het lokaal. 

 

14 december 

Vandaag is het omgekeerde vergadering zo kan je de examens even vergeten. 

We spreken af om 17:00u aan het lokaal en rond 22:00 sluiten we af. 

 

21 december 

Wie is hier de echte acrobaat? Wie is hier de snelste? Dat gaan we testen in 

reisje rond de wereld. We spreken af om 14u aan het lokaal. 

 

27-29 december 

Het is dan kerstweekend verdere informatie krijg je via de brief. We spreken 

27 december af om 9:00u aan het lokaal. 



 



Maandprogramma Voortrekkers 

 

        

 



Extra pagina Voortrekkers  
Super coole scouts woordzoeker: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Te zoeken woorden: scouts, voetbalkamp, buitelandskamp, belofte, svhouzee, 
voortrekker, sinterklaas, sjorren, wijzer, dril, stage, totem 

 

Datums kerstweekends; 

Kapoenen: 28-29 december 

Welpen: 27-29 december 

Jong-Verkenners: 21-23 december 

Verkenners: 27-28 december 

 



 


