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De leiding op verplaatsing…

Toto, Apodemus, Gigi,, Xebo, Mang, Laurens, Sean & Herbert
Na een maand zwoegen achter de schoolboeken, was februari voor het merendeel van
de leiding een maand waar de boog wat minder gespannen stond. Batterijen werden
terug opgeladen en nieuwe scoutsactiviteiten werden bedacht.
Ook tijdens deze lesvrije periode zocht de leiding elkaar op. Een deel van de leiding
trok samen naar Oostende. Enkelen deden dit met de trein, maar er waren ook
waaghalsen die hier anders over dachten. Toto, Apodemus en Mang besloten deze
route af te leggen met de fiets. De eerste dag reden ze door weer en wind tot in Gent
om de volgende dag de groep tegemoet te komen in Oostende. Een knappe prestatie.
Eenmaal aangekomen, verbleef iedereen nog 3 dagen samen in Oostende.
Je krijgt deze heren misschien even uit de scouts, maar de scouts zeker niet uit hen. Zo
organiseerde Herbert en Sean samen een stadsspel en voorzagen Toto en Apodemus
de groep van een quiz! Een kwestie van het niet kunnen laten denk ik dan...
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Maandprogramma Kapoenen
We hebben het voor jullie een beetje moeilijker gemaakt. Veel plezier met het
oplossen van deze rebussen.
Groetjes
Petro, Xebo, Toto, Apodemus en Gigi
7 Maart

14:00 aan het lokaal

14 Maart 14:00 aan het lokaal

21 Maart 13:00 aan het stadspark

!!!Niet te vergeten!!!

Het is na de scouts ook spaghetti avond van de voortrekkers ten voordelen van hun
buitenlandskamp. Na deze actieve dag kunnen jullie wel een goed bord spaghetti
gebruiken. Voor meer info kan je terecht bij de leiding.

28 Maart 14:00 aan het lokaal

Extra pagina kapoenen
Kan jij alle verschillen vinden in deze mooie plaat van de Flinstones. Vergeet hem zeker
ook niet in te kleuren!

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

Maandprogramma Welpen

Een stevige linker van
Akela Baloo Chikai
Mang Rama Bagheera

Lukt het jou om mang te maken?
maken

?

De jarigen van de maand

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

STIJN VERGOTE

wordt op zondag 3 maart

18 jaar.

SEPPE NOYEN

wordt op zondag 3 maart

18 jaar.

WARRE VERHELST

wordt op woensdag 6 maart

18 jaar.

SEPPE VAN NOOTEN

wordt op vrijdag 8 maart

11 jaar.

CAS DE PRETER

wordt op zaterdag 9 maart

14 jaar.

XANDER WILLEMS

wordt op maandag 11 maart

13 jaar.

MILO VLOEMANS

wordt op dinsdag 12 maart

8 jaar.

SETH PEETERS

wordt op woensdag 13 maart

10 jaar.

JORAN MEVIS

wordt op donderdag 14 maart

12 jaar.

ROBIN VAN BLADEL

wordt op maandag 18 maart

17 jaar.

FRANK AMELING

wordt op vrijdag 22 maart

20 jaar.

De jarigen van de maand

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

SENNE KOOREMAN

wordt op dinsdag 26 maart

18 jaar.

XANDER MEEUS

wordt op woensdag 27 maart

18 jaar.

KOBE ROESBEKE

wordt op donderdag 28 maart

18 jaar.
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Maandprogramma JV’S

Omdat de Voortrekkers volop worden voorbereid
om een echte leider te worden. Hebben ze vandaag
een superleuk spel in petto voor jullie.
7 maart – 14u @Lokaal

Vandaag heeft de leiding een ultra graaf super
cool spel voorbereid. Dus haal je beste
communicatie skills maar zeker boven.
14 maart – 14u @Lokaal

Vandaag is het een iets andere vergadering
we spreken namelijk om 10:30 af om te
gaan zwemmen. Er is eten voorzien.
Maar vergeet vooral je zwembroek niet!
21 maart – 10:30 @Lokaal

Haal vandaag maar je beste schort uit de
kast want we gaan zelf soep maken.
Dit doen we voor geld in te zamelen voor
ons lokaal naar jullie wensen te kunnen pimpen.
28 maart – 14u @Lokaal

Een Stevige linker: JV-leiding!!

Extra pagina JV’s

Dag beste JV’s! Denken jullie dat jullie ons kennen? Denken jullie te weten wie wij zijn?
Bewijs uzelf dan aan de hand van deze leuke woordenpuzzel over jullie favoriete leiders,
alvast veel puzzelplezier!

Een stevige linker van de leiding
Laurens, Bram, Stijn, Siebe, Ruben en Sean!

Maandprogramma Maart verkenners
Gegroet strijders, 14
maart gaan we weer
op oorlogskestocht!
Neem je eigen (houten)
zwaard en schild mee
zodat je je kan
verdedigen en
aanvallen! 14u aan
lokaal met fiets!
21 maart: een vergadering zoals geen ander.
Vandaag worden jullie ondergedompeld in het
leven van de special forces. Iedereen die hier
aan deel durft te nemen zal zich wagen aan de
proeven van Kamp Powell! Afspraak om 9u aan
het lokaal, je hoeft geen eten mee te nemen.

28 maart gaan we
wandelen met de honden
van het asiel. Afspraak om
14u aan het lokaal, fiets
verplicht.

Welk personage zei wat???
Enkele van onze personages op het groepsfeest hebben bekende
uitspraken. Link de foto met de juiste quote. Succes!

« Komaan mannen, een beetje
meer inleven in uw rol en
duidelijk articuleren ! »

« One good thing about music,
when it hits you, you feel no
pain. »

«Quiet people have the
loudest minds. «

« If you want to make the world a
better place, take a look at
yourself, and make a change. »

Månadsprogram Voortrekkers
Deze maand testen we jullie kennis van het
Zweeds al eens, veel succes!
Let op, ook de uren staan in Zweedse tijd!

07/03: Planera tid för möten själv.
Idag visar vi oss igen som ledare på vår
tredje praktik.

14/03: 13u30am
Du är aldrig för gammal för att... spela. Vi
kommer att bevisa det igen idag med en
klassisk spel eftermidag

21/03: 12am
Och runt middagstid är krukor på eld och
strängar kokar… idag är det spagettidag.
Vi tar fram våra bästa matlagningsförmågor.
Hoppas nu att ingenting brinner…
VIKTIGT: SE ATT DU REDAN HAR ÄTIT !

28/03: 13u30am
Vem är världens smartaste
scout? Vi kommer att ta reda på
det idag i en aktiv frågesport.

Als je van totems leren kan
Wasbeer: kan complexe puzzels oplossen als het einddoel
eten is, voor andere zaken doen ze geen moeite.
Schaarbek: wanneer er een vijand wordt gespot roept 1 vogel de
groep en vliegen ze allen samen weg.
Springbok: kan tot 15m ver springen, enkel een
jachtluipaard kan even ver springen.
Golden Retriever: kan beter tegen pijn dan eender welk ander
hondenras.
Stokstaartje: immuun voor schorpioenen gif
Merel: eens ze een vijand zien kunnen ze urenlang in de
achtervolging gaan om deze te verjagen.
Spitsvogel: de enige vogelsoort waarbij zowel het mannetje als
vrouwtje het nest maakt.
Zebramangoest: immuun voor cobra gif
Bever: de grootste beverdam is 850m lang en
zichtbaar vanuit de ruimte.
Kraanvogel: is het symbool voor lang leven en
geluk in China
Kaketoe: snelste vogel voor zijn grootte, tot 80km/h
Steenarend: zijn grootste prooi is een mannelijk hert.
Mus: kan overal overleven. Nesten ontdekt in: bossen, steden,
gebergten en zelfs in steenkoolmijnen van 600m diep.
Oehoe: heeft oranje ogen, wat
aanduidt dat ze vliegt tijdens
schemering. Een uil met zwarte ogen
vliegt 's nachts en een uil met gele ogen overdag.

