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Victoriaan van de maand 
Scouts Sint-Victor Turnhout               januari 2020 

 

Warmte in de kapel…  

 

Piet 

Wanneer de scouts voor de meeste takken stopt om 17u, begint hier voor de 

verkenners de bar-time. In ‘de verloore gamel’ kunnen ze napraten over de afgelopen 

activiteiten, of zich amuseren met de voetbaltafel of de topbiljart die hier staan te 

pronken. Deze laatste gaat al vele jaren mee. Door de talrijke competitieve wedstrijdjes 

die hier elke zaterdag op gespeeld worden, had onze topbiljart zijn beste tijd gehad. 

Tijd voor vervanging dus, verkennerleider Piet wist een spiksplinternieuwe topbiljart 

voor een scouts-vriendelijke prijs op de kop tikken. Nu kunnen de verkenners zich weer 

wekelijks bewijzen als echte biljart-kampioenen. Dankjewel, Piet!  

 

De warmste welpen en de warmste kapel 

Misschien heb je het al wel zien passeren op onze sociale media, maar dit jaar 

engageerden onze welpen zich ten voordele van de warmste week. Badges werden 

gemaakt en kerstkaartjes werden geknutseld. Ten voordele van wat, denkt u? Wel, dit 

gebeurde allemaal ten voordele van Tejo. Tejo is een vzw dat hulpverlening biedt aan 

kinderen tussen de 10 en 20 jaar die worstelen met psychische problemen. Met dank 

aan het enthousiasme van jullie allemaal, werden de badges en kerstkaartjes massaal 

verkocht. Waarvoor oprecht onze dank. Echter stopte het initiatief hier niet. S’ avonds 

zette we de deuren van ons lokaal wagenwijd open voor de andere jeugdbeweging van 

Turnhout. Elke leider mocht iets komen drinken ten voordele van Tejo. Een leuke avond 

gecombineerd met een goede daad: de ideale activiteit dus voor een Victoriaan! 

 

pvw 

 

 

 



Maandprogramma kapoenen 

Volg de lijnen om de datum en de activiteit te combineren! 

Vandaag gaan we ons even lekker ontspannen na al 

die drukke feestdagen en dat bangelijke weekend. 

We kijken vandaag een film. Allemaal om 14u aan 

het lokaal! 

Omdat het buiten wat kouder is gaan we vandaag 

eens binnen spelletjes spelen! Neem allemaal maar 

een gezelschapsspelletje mee dat je heel graag zou 

willen spelen. We spreken af om 14u aan het lokaal. 

Vandaag doen we een hele speciale activiteit! We 

gaan spelen in de binnenspeeltuin ‘Raf & Otje’. We 

spreken deze keer af om 12u aan het lokaal! Zorg 

dat je al gegeten hebt voor je naar de scouts komt. 

Als je wil mag je ook een koek meenemen en 5 euro 

om een drankje te kopen!  

 

De voortrekkers komen weer op bezoek! Zij hebben 

weer een leuke activiteit voor jullie voorzien. We 

spreken af om 14u aan het lokaal. 

 

4/01 

11/01 

18/01 

25/01 

Een stevige linker van Apodemus, toto, Xebo, 

Petro en Gigi 



 



Maandprogramma welpen 
4 Januari: Na alle kerstfeestjes kunnen                                                                                  

we wel wat rust gebruiken, dus gaan we                                                                              

gezellig een filmpje kijken in het lokaal.                                                                

We spreken af om 14:00. 

 

 

11 januari: Vandaag spreken we                                                                              

af aan het lokaal om 14:00  om eindelijk                                                            

nog eens een ouderwetse spelletjes                                                        

vergadering te doen. 

 

18 januari: Ik heb van horen zeggen                                                                                     

dat de leiding héééééél goed is in                                              

gezelschapsspelletjes. Durf jij de                                                                    

uitdaging aan gaan met de leiding                                                                      

en de rest van de welpen? We spreken                                                               

om 14:00 af aan het lokaal en je mag                                                                    

altijd een gezelschapsspel meebrengen. 

 

 

25 januari: Ik hoop dat het slecht weer                                                         

geweest is de afgelopen dagen want                                                                

we gaan ons vuil maken! Wie van de                                                          

welpen zou het best zijn in ruwe                                                       

pleinspelen? En wie van de welpen gaat                                                          

het meest vuil zijn? We spreken af om                                                              

14:00 aan het lokaal. 



Extra pagina Welpen 
 

Wist je dat de mama en papa van Chikai allebei in scouts sint-

victor hebben gezeten. 

 

Wist je dat blinde mensen geen hoogtevrees hebben. 

 

Wist je dat als je een schelp tegen je oor houdt dan hoor je 

niet de zee, maar het bloed dat door je aderen loopt en 

spieren die bewegen. 

 

Wist je dat volgens de Bijbel (Gen 1:20-22) was er eerst de kip 

en toen het ei. 

 

Wist je dat Akela, Rama en Mang een vriendinnetje hebben. 

 

Wist je dat Baloo de warmste badges heeft ontworpen. 

 

Wist je dat het op 18 januari de Nieuwjaars drink is ten 

voordele van de voortrekkers hun buitenlandskamp.  

 

Wist je dat Cola zonder kleurstof eigenlijk groen ziet. 

 

Wist je dat Bagheera Pingpong heeft beoefend. 



Nieuwjaarsdrink 
Wij nodigen jullie allemaal 

uit om het nieuwe jaar te  
vieren. 

 

Chocomelk – Glühwein- Jenever – 
Frisdrank- Cava 

Hotdogs 
 

Op 18 januari vanaf 17:00 aan het lokaal 
van scouts Sint-Victor. 



De jarigen van de maand 

 

januari 

De leiding van scouts Sint-

Victor wenst alle jarigen van 

de maand een fantastische 

verjaardag toe! 

 

TIBE VERHOEVEN  wordt op dinsdag 1 januari 12 jaar. 

LODE VERVLOET  wordt op woensdag 9 januari 17 jaar. 

PIETER-JAN APPELS  wordt op zondag 13 januari 18 jaar. 

SEPPE LAUWERS  wordt op dinsdag 15 januari 9 jaar. 

MAARTEN MEEUSEN  wordt op woensdag 16 januari 17 jaar. 

GUST DE PRETER  wordt op dinsdag 22 januari 11 jaar. 

ELIAS HENS  wordt op maandag 28 januari 20 jaar. 

LUCAS VANDAMME  wordt op maandag 28 januari 16 jaar. 

SIEBE SWANNET  wordt op dinsdag 29 januari 13 jaar. 

GIULLIANO DE FRANCESCO  wordt op dinsdag 29 januari 8 jaar. 

 

 



Maandprogramma JV’s 

Verbind de dingen die bij elkaar horen en dan weet je wat we 

allemaal in petto hebben voor januari. Alvast een stevige linkervan 

de voltallige JV-leiding!! 

 

11 januari  - 14u @ lokaal 
 
 

18 januari  - 14u @ lokaal 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
25 januari  - 14u @ lokaal 

 
 
 

4 januari - 14u @ lokaal 

Een scout houdt ervan om nieuwe plekken te 

kennen. België is maar een klein deel van de 

wereld om te ontdekken. Later als jullie groot 

zijn, gaan jullie misschien op pad om de wereld 

te verkennen. Wie weet. Vandaag zullen we 

samen een reisje maken rond de wereld. 

Breng zeker sportkledij mee! 

Omdat de leiding nog altijd in de examens zit, 

kunnen zij soms niet met z’n allen naar de 

scouts komen. Vandaag staat de dag volledig in 

functie van de voortrekkers. Zij komen bij de 

Jong-verkenners stage doen en hebben voor 

jullie een superleuk spel voorbereid! 

De examens zijn achter de rug voor de meesten. 

De leiding heeft minder geluk dan de JV’s, zij 

moeten nog altijd studeren, haha. Om hun ont- 

spanning op te vullen, komen zij met liefde en 

plezier naar de scouts om samen met de JV’s 

gezelschapsspelletjes te spelen! 

Echte scouten houden ervan om in de natuur te 

spelen. Deze vergadering is dit niet anders. We 

zullen ons vandaag volledig inleven zoals echte 

soldaten dit hebben gedaan tijdens de oorlog. 

Het is belangrijk dat iedereen een zwaard en 

schild meeneemt om het vaderland te 

verdedigen! Kom zeker met de fiets! 



De Jong-verkennerleiding wenst jullie een 

gelukkig nieuwjaar!! Om het nieuwe jaar 

letterlijk en figuurlijk goed in te zetten, 

zie hier werelds beste vlieger! 

 

 

 

Een stevige linker: Bram, Stijn, Laures, Sean, Siebe en 

Ruben! Probeer de goede voornemens goed te 

vervullen.        



Maandprogramma Verkenners januari 
 

 

 

 

Op 4 januari is het geen vergadering 

voor de verkenners, maar wees niet 

getreurd heren we halen deze schade 

zeker in volgende week. 

Wij hopen alvast dat jullie een mooie 

eindejaar periode achter de rug 

hebben met vele feestelijke 

maaltijden. 

Tip voor volgende vergadering: benen 

insmeren. 

 

Hoezo benen insmeren zijn er weer shows met de mooi mannen 

Nee juist ja op 11 januari is het sportdag om terug fit te geraken 

na al die feestmaaltijden 

14u @ lokaal 

Ik ben zo gelukkig bij mijn 

vrouwtje zou wel eens heel graag 

wat ruwe bed eeuuhh veld 

spelletjes met haar willen doen  

Ik denken dat zaterdag 18 januari 

hiervoor perfect is om 14 uur 

I 

Wat denk je vreemde man met je zeer 

ontwikkelde vocabulaire gaan we de 

nieuwe generatie nog is creatief laten 

werken? 

Op 25 januari is het dus stage en gaan dus 

de voortrekkers iets bangelijk in elkaar 

steken voor ons  

Gelieve aanwezig te zijn om 14 uur aan het 

lokaal 

Graag wensen wij u namens de gehele verkenner-leiding een gelukkig nieuwjaar  

Een stevige linker van Cedric, Doménik, Herbert, Aron en Piet  

 



Extra pagina verkenners Januari 

Kan jij het thema van het groepsfeest al raden? 

 

 

 

 



Maandprogramma voortrekkers  
                                                                                           

04/01: W3 z3tt3n h3t n13uw3 j44r g03d 1n 

w4nt v4nd44g m4k3n w3 h3t luchtru1m 

b0v3n Turnh0ut 0nv31l1g. W3 g44n 

k4t4pult3n b0uw3n 3n spr3k3n 0m 13.30 

uur 4f 44n h3t l0k44l. 

 

 

 

 

11/01: Z3t j3 1n v3rg4d3r1ng, v4nd44g k13z3n w3 33n t4k w44rb1j w3 33n 

n4m1dd4g b1j w1ll3n m33 h3lp3n. W3 z3tt3n 0ns s4m3n m3t d3 l31d1ng v4n 

d3 t4k d13 w3 k13z3n 1n 0m d3 l3d3n z04ls g3w00nl1jk 33n 0nv3rg3t3l1jk3 

n4m1dd4g t3 b3z0rg3n. W3 spr3k3n 0m 13.30 uur 4f 44n h3t l0k44l. 

 

18/01: V4nd44g 0rg4n1s3r3n w3 

0nz3 n13uwj44rsdr1nk 0m d3z3 

0p t3 st3ll3n W0rd3n w3 v4nd44g 

33n h4lf uur vr03g3r 44n h3t 

l0k44l v3rw4cht. W3 spr3k3n 4f 

0m 13.00 uur. 

 

 

 

 

 

25/01: W3 slu1t3n d3 m44nd 4f m3t 0nz3 v0lg3nd3 st4ge, 3n zull3n w33r 0ns  

b3st d03n 0m d3z3 t0t 33n g03d 31nd3 t3 br3ng3n. H3t uur 44n h3t l0k44l 1s 4f 

t3 spr3k3n m3t d3 l31d1ng v4n d3 T4k w44rb1j j3 st4g3 h3bt. 



How to vouw nen nieve hoed  

 

Tip : vraag aan je mede voortrekkers om mee hoeden te vouwen om massaal 

deurbellen te rammen om zo een liedje te kunnen zingen en een zakcentje 

kunnen steken voor Zweden 



 


