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Victoriaan van de maand 
Scouts Sint-Victor Turnhout               februari 2020 

 

De leiding op wieltjes 

 

Rama, Petro, Piet en Alexis 

Wat hebben deze leiding gemeenschappelijk? Wel, ze zijn de afgelopen periode 

allemaal bezig geweest met het behalen van hun rijbewijs. De ene blokte zijn theorie, 

de andere zat voor de eerste keer achter het stuur. Piet sleepte zelfs recent zijn 

rijbewijs binnen. Ook voor de scouts zelf is leiding dat een rijbewijs heeft, om op zijn 

zachtst uit te drukken, handig. Ik denk dan aan inkopen doen voor een weekend, 

materiaal vervoeren naar de locatie van een activiteit, kampterreinen gaan verkennen, 

de vele huisbezoeken, … In elke tak is een leider met een rijbewijs toch wel essentieel. 

Chapeau dus voor deze heren en … voorzichtig op de baan hé! 

  

Nieuwjaar vieren in de kapel  

Al is het ondertussen al februari, toch is het nog net niet te laat om terug te blikken op 

de oudejaarsavond. Het nieuwe jaar zet je het allerliefst in met je beste kameraden, en 

dat is uiteraard voor de leiding niet anders. Op de laatste avond van 2019 kwamen we 

allemaal samen in onze geliefde kapel. De avond startte we met een heerlijk ‘diner à la 

kerstweekend’. Je kent het wel, als voorgerecht een tomatensoepje, daarna lekker 

balletjes in tomatensaus en kroketten, om af te sluiten met een ijstaart. Aftellen deden 

we allemaal samen vanop de brandtrap bij het jong-verkennerlokaal. Hier hadden we 

een prachtig overzicht over al het vuurwerk rondom Turnhout. De leiding wenste 

elkaar allemaal het beste en de avond zette zich voort. Zo zie je maar, ook naast de 

zaterdagnamiddagen zoekt de leiding elkaar op. Een avond als deze vieren ze met 

niemand liever dan elkaar.  
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Maandprogramma kapoenen 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Een stevige linker van Apodemus, Petro, Xebo, Toto en Gigi 

Hey jongens, Apodemus hier! Wij 

willen jullie al eens vertellen wat 

we deze maand allemaal gaan 

doen! Op 1 februari gaan we de 

stad verkennen met een super 

tof stadsspel. We zullen dan om 

14u aan het lokaal afspreken. 

Op 8 februari gaan we de 

wereld verkennen met reisje 

rond de wereld, bovendien gaan 

we ook de rollen verdelen voor 

het groepsfeest. Jullie worden 

om 9u verwacht. Vergeet zeker 

geen sportieve kledij! 

Oefening baart kunst, dus 

gaan we 15 februari nog wat 

oefenen voor het groepsfeest. 

We gaan dan ook iets 

speciaals doen, maar dat is 

nog een geheimpje. Vandaag 

is het terug om 14u scouts. 

Het groepsfeest is bijna in 

zicht! 22 februari is dus de 

dag om de puntjes op de i 

te zetten. We spreken af 

om 14u aan de scouts. 

29 is het generale 

repetitie, hier 

worden jullie om 9u 

verwacht. Zondag 1 

maart is het 

groepsfeest, dit zal 

om 13u30 beginnen, 

het zal volgens mij 

weer een goede 

editie worden! 



 



 

1 februari: Haal je acteertrucen al maar boven! Want 

wij gaan de rollen verdelen voor het groepsfeest! En 

natuurlijk onvervalste spelletjes spelen! Om 

14u@lokaal! 

 

 

 

 

 8 februari 

Vandaag zullen we oefenen voor het groepsfeest en natuurlijk ook nog wat 

coole spelletjes te spelen! 14u@lokaal 

15 februari:  Jullie hebben al kei goed geoefend voor het 

groepsfeest! Daarom gaan we even iets helemaal 

anders doen dan oefenen voor het groepsfeest! We 

gaan vandaag lekker ploeteren in de modder! Vergeet 

zeker geen kleren mee te pakken die vuil mogen 

worden! 14u@lokaal!  

 

 

 22 februari: 

Na nog eens goed te ontspannen gaan we er 

vandaag weer in vliegen! We gaan vandaag 

oefenen voor het groepsfeest en nog wat toffe  

 

29 februari: Vandaag is het 

generale repetitie! We spreken om 09u af @lokaal! Vergeet zeker geen 

lunchpakket mee te brengen! 

 

1 Maart: Vandaag is het de grote dag… Het groepsfeest!!! We 

spreken om 13u af @lokaal! Het groepsfeest begint om 13u30!!!! 

 

 Een stevige linker van: 

 Akela, Baloo, Rama, Mang, Bagheera en Chikai 



Extra pagina Welpen 



De jarigen van de maand 

 

februari 

De leiding van scouts Sint-

Victor wenst alle jarigen van 

de maand een fantastische 

verjaardag toe! 

 

JOSSE VAN DEUREN  wordt op dinsdag 4 februari 11 jaar. 

BAS GILS  wordt op zaterdag 8 februari 9 jaar. 

MARK TOKES NAGY  wordt op zondag 9 februari 11 jaar. 

MATHIAS DEVET  wordt op donderdag 13 februari 9 jaar. 

JENS CORNELISSEN  wordt op maandag 17 februari 18 jaar. 

LOWIE VAN BLADEL  wordt op dinsdag 18 februari 13 jaar. 

ARNE VAN HOECK  wordt op maandag 24 februari 17 jaar. 

TOBIAS DEVOLDER  wordt op maandag 24 februari 16 jaar. 

    

  



Maandprogramma Jong-Verkenners 
I februari:  

Vandaag gaan we de rollen voor het groepsfeest verdelen! We spreken af om XIV uur aan 

het lokaal!  

 

VIII februari: 

Vandaag gaan we al een eerste keer oefenen voor het groepsfeest. Daarnaast gaan we 

samen met jullie eens brainstormen hoe we het lokaal kunnen versieren en kunnen we 

misschien al aan de slag gaan       We spreken hiervoor af om XIV uur aan het lokaal! 

 

XV februari: 

Met het groepsfeest in aantocht gaan we nog wat oefenen. Maar wat klassieke spelletjes zullen 

zeker niet ontbreken! We zien jullie om XIV uur aan het lokaal! 

 

XXII februari: 

Zoals je al kan verwachten moeten we oefenen voor het groepsfeest want dit is volgende week 

al! We gaan jullie ook kennis laten maken met een nieuw concept namelijk 

fietsenloodsspelletjes! Ook vandaag is het weer om XIV uur aan het lokaal! 

 

XXIX februari:  

Vandaag is het de generale repetitie! Jullie kunnen vandaag kennis maken met de toneeltjes van 

de andere takken en het geweldige leidersnummer! We spreken hiervoor om IX uur af aan het 

lokaal! 

 

I maart: 

Jawel, hiervoor hebben wij heel februari geoefend. Vandaag is het groepsfeest! 

We verwachten jullie om XII uur aan het lokaal! Het groepsfeest zelf 

begint om half twee! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Wist je Dat ? 



15 februari 

Nu we onze rollen weten, kan het 

inoefenen al helemaal beginnen! Jullie 

worden om 14u aan het lokaal verwacht. 

Maandprogramma Verkenners 
 

1 februari 

Vandaag spreken we om 14u af aan het lokaal 

en houden we een wetenschapsvergadering. 

Essentieel: Vergeet zeker je veiligheidsbril niet! 

8 februari 

Vandaag verdelen we de rollen voor het 

groepsfeest dat er stillaan zit aan te komen. 

We spreken om 14u af aan het lokaal. 

22 februari 

We zien elkaar vandaag om 14u aan 

het lokaal. Het groepsfeest komt als 

maar dichterbij en er zal volop 

geoefend moeten worden! 

29 februari 

Vandaag is het generale repetitie. 

We spreken om 9u af aan het 

lokaal om nog 1 keer alles goed in 

te oefenen voor morgen.  

Belangrijk: vergeet zeker niet je 

verkleedkleren! 
1 maart 

Vandaag is de dag waar we al 4 

vergaderingen aan hebben 

voorbereid. We spreken om 13u af 

aan het lokaal. Het groepsfeest zelf 

begint om 13u30. Veel succes 

allemaal! 



 

Extra pagina 

Verkennerskrantje 
‘Bam jonguh’: frituur uit New Kids gaat 

tegen de vlakte 
Een sloopkogel maakt deze maand een hardhandig einde aan 

cafetaria ’t Pleintje uit de Nederlandse New Kids-films. De frituur 

is ‘wereldberoemd’ dankzij de humoristische kaskrakers over de 

belevenissen van hangjongeren Barrie, Rikkert, Richard, Robbie 

en Gerrie uit het Nederlandse Maaskantje (Noord-Brabant). 

 

 
 

 

 

De Purmerendse Kyan werd paar weken in één 

klap bekend, nadat zijn ‘Altijd herres’-uitspraak 

in een interview met Youtuber Korthom keihard 

viral ging. De video werd al meer dan een 

miljoen keer bekeken en Kyan is dan ook zijn 

van plan om geld te gaan verdienen met video’s. 

Hij is zelf influenceer.  

 

https://axed.nl/jochie-vertelt-chickies-hosselt-en-gaat-viral-altijd-herres/


MAANDPROGAMMA VOORTREKKERS 

 

 

1/2: Vandaag gaan we op zoek naar sponsors   

voor La Fiesta (13:30 aan het lokaal) 

   7-9/2: Weekend -> brief volgt nog 

  

     

 

 

15/2: Oefenen voor ons jaarlijks groepsfeest ( 13:30 aan het lokaal)                                                         

                                                          

22/2: om onze kas nog wat te 

spijzen doen we vandaag Oud 

leidersbar (13:30)  

 

                                                                                                          

 

29/2:Generale repetitie, verzamelen om 9:00 

1/3: De grote dag het Groepsfeest, verzamelen om 13:00  

                                                                          

https://www.google.be/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fs.s-bol.com%2Fimgbase0%2Fimagebase3%2Flarge%2FFC%2F6%2F2%2F1%2F1%2F9200000092921126.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fbe%2Fp%2Fled-licht-bord-ledbord-bar-met-fles-voor-restaurant-winkel-of-keet-601%2F9200000092921126%2F&docid=zuHt6u1gDd7CtM&tbnid=spQbqE0IFCXxEM%3A&vet=10ahUKEwjc4OmrhZPnAhUuxqYKHXlQBiUQMwjvASgDMAM..i&w=550&h=291&itg=1&bih=655&biw=1366&q=led%20bord%20bar&ved=0ahUKEwjc4OmrhZPnAhUuxqYKHXlQBiUQMwjvASgDMAM&iact=mrc&uact=8


Wat te doen als je dasring verloren is ? 

Maak er dan voorlopig zelf één. Met behulp van deze tekening en een 

beetje concentratie komt dat zeker in orde. 

Volg exact de tekening! Als je vervolgens klaar bent met de eerste foto 

volg dan met de uiteindes van het touw, het eerste gedeelte. Je moet 

overal 3 maal gepasseerd zijn. Tenslotte bekom je een mooie dasring. 

Benodigdheden: -ongeveer 110 cm touw 

 

 



 


