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Een dank, een pluim en welkom terug!

Herbert Weyns
In deze eerste totemeditie van scoutsjaar 2020-2021 maken we een plaatsje vrij voor
Herbert Weyns. Onze kersverse takleider van de verkenners gaat momenteel al zijn
derde jaar leider in hier bij Scouts Sint-Victor. We bedanken hem voor zij enthousiasme
en bijdrage die hij levert hier bij ons. Bovendien ook nog een B-R-A-V-O, BRAVO! en
een D-A-N-K-U, DANKU! voor zijn bewezen diensten als oprichter en redacteur van de
‘Victoriaan van de maand’.
Alle leden en ouders
Maar niet alleen de leiding moet soms eens in de bloemetjes worden gezet. De leiding
van Scouts Sint-Victor wil ook graag al zijn leden een dikke pluim geven. Het laatste
half jaar was zeer ongewoon. En dat zullen we nog lang onthouden. Van maart tot juni
moesten we jullie allemaal missen en maakte de gewone activiteiten plaats voor een
online alternatief. Niet vanzelfsprekend voor de leiding. Maar natuurlijk ook niet
eenvoudig voor de leden. Wij willen jullie allemaal bedanken voor jullie inzet en
enthousiasme dat jullie elke zaterdagmiddag aan ons hebben getoond.
Ook de ouders mogen we niet vergeten. Want wat normaal jullie vrije zaterdagmiddag
was, werd plots een drukbezette namiddag van sport en spel. Met in alle
waarschijnlijkheid het nodige opruimwerk achteraf. Voor jullie dus ook een dikke pluim
van ons!
We zijn er nog niet, dat klopt… Alles blijft nog een beetje bizar. Hopelijk nog maar even
tandenbijten tot we weer onze vrije gang mogen gaan. Maar gelukkig mag Scouts SintVictor zijn leden opnieuw welkom heten aan de bruine poort. Naar de scouts gaan is
terug een feit! Trek je uniform maar aan en tot zaterdag!
Een stevige linker en een vriendelijk houzee!
PVM

Maandprogramma Kapoenen
5 september: Joepie ! Vandaag mogen we naar de scouts
. Eindelijk terug samen leuke
spelletjes spelen. We hopen vele nieuwe kapoentjes te verwelkomen . Speciaal op deze
eerste vergadering zullen we jullie verrassen met superleuke kennismakingsspelletjes.
We verwachten jullie om 14u aan ons scoutslokaal.

12 september: Vandaag zijn alle kapoenen een stoere Viking! Samen gaan we op zoek naar
de geheime schat. Zal jij de schat vinden ?
We verwachten je om 14 uur aan het lokaal.

19 september: Vandaag mag je al je vriendjes meebrengen naar de scouts, want jazeker…
het is vriendjesdag!!! Breng al je vriendjes, schoolkameraden, neefjes, broertjes,……zeker
mee dan maken we er een leuke namiddag van. We spreken hiervoor af om 14 uur aan het
lokaal.

26 september: Vandaag is het jaaropening. Dit is de start van ons nieuw scoutsjaar. Meer
info volgt via brief. Om 14 uur aan het lokaal!

Een stevige linker Veva, Xebo, Gigi, Petro, Kerri, Rikki, Zazou

Hallo allerliefste kapoenen, met het begin van september staat niet alleen een nieuw schooljaar voor de deur
maar ook een nieuw scoutsjaar, JOEPI!! Jullie leiding is ervan overtuigd dat het een mega, super cool
scoutsjaar zal worden. Maar om te beginnen moeten we elkaar beter leren kennen. Kunnen jullie onze namen
verbinden met de juiste foto?

Veva heeft een
groen truitje aan.

Zazou draagt een
hemd met witte en
bruine strepen.

Petro is in het
bos.

Xebo heeft een
baard.

Gigi draagt een
maatpak en staat
in de tuin.

Kerri is met
blokken aan het
spelen.

Rikki zit op het
strand.

WELPEN
MAANDPROGRAMMA SEPTEMBER

5 SEP

12 SEP

TEST JE ZOEKVAARDIGHEDEN!
WANT VANDAAG GAAN WE OP
SCHATTENJACHT! 14U@LOKAAL

VANDAAG GAAN WE NOG EENS EEN
ONVERVALST BISCUITSPEL
SPELEN! 14U@LOKAAL

19 SEP

NODIG AL JE VRIENDJES VANDAAG
MAAR ALLEMAAL UIT! WANT HET
IS VRIENDJESDAG VANDAAG!
14U@LOKAAL

26 SEP

VANDAAG IS HET JAAROPENING!
MEER INFO VOLGT NOG!

EEN STEVIGE LINKER ELLEBOOG!
AKELA, BAGHEERA, BALOO, OE, HATHI, CHILL, RAMA, CHIKAI,MANG

Extra pagina welpen

september
De leiding van scouts Sint-Victor wenst alle
jarigen van de maand een fantastische
verjaardag toe!

JELLE DER KINDEREN

wordt op woensdag 4 september

12 jaar.

JARRE LUYTEN

wordt op vrijdag 6 september

13 jaar.

ALEXIS REMEYSEN

wordt op zaterdag 7 september

22 jaar.

KRISTOF GONZE

wordt op zondag 8 september

17 jaar.

SIMON APPELS

wordt op zaterdag 14 september

21 jaar.

STIJN VAN DEN BRANDEN

wordt op zondag 15 september

22 jaar.

RUBEN VAN DEN BOSCH

wordt op vrijdag 20 september

11 jaar.

RHUNE WUYTS

wordt op vrijdag 20 september

10 jaar.

MATISSE HERMANS

wordt op zaterdag 21 september

14 jaar.

ARNE PEETERS

wordt op zondag 22 september

16 jaar.

THIEBE POTTERS

wordt op zondag 22 september

12 jaar.

LANDER VAN DEN BRANDEN

wordt op zondag 29 september

14 jaar.

Uitnodiging Jaaropening

Wat staat er allemaal op het programma?

programma
aanpassingen mogelijk
omwille van corona
Noteer het alvast in je agenda!
Onze leden zullen je aanwezigheid zeker waarderen!

Meer info later op www.svhouzee.be en via mail

Maandprogramma Jong-Verkenners

5 september: Om ons jaar meteen spetterend te starten, gaan we starten met
traditionele spelletjes. We spreken af om 14u aan het lokaal.

12 september: Vandaag gaan we echte Sint-Victoriaanse spelletjes spelen! 14u @ lokaal!

19 september: We gaan op kooktocht! Meer info volgt via brief. We zien jullie om 9u aan
het lokaal!

26 september: Vandaag is het
jaaropening! We verwachten
jullie zoals gewoonlijk om 14u
aan het lokaal. Jullie ouders
zullen welkom zijn vanaf 16u.
Meer info volgt nog.

Een stevige linker van Laurens, Joost, Siebe, Ruben, Warre, Jort en Tom.

Extra Pagina Jong-Verkenners

Hallo allemaal! Ik ben Laurens maar ze noemen me ook wel eens:
Lau, LAG, Lulu. Samen met een vriend heb ik een artiesten agency,
ik ben hier ook financieel verantwoordelijke van. Ik ben zelf ook een
DJ. Mijn grote passie is en zal altijd scouts blijven. Daarom begin ik
dit jaar aan mijn vierde jaar als leider, ik kijk alvast uit naar de
eerste vergadering. Ik zie jullie daar!

Dag iedereen, Ik ben Joost, 2 jaar welpenleider, 2 jaar jong
verkennerleider, 1 jaar voortrekkerleider maar nu kom ik terug naar
de jong verkenners. Ik kijk er heel hard naar uit, vooral naar al het
scouteske in een scoutsjaar. Tot snel!

Dag jong-verkenners! Ik ben Tom, ik ga nu starten aan mijn eerste jaar
bij de leiding (bij de coolste tak natuurlijk
). Ik ben klaar om van het
komende scoutsjaar het beste jaar ooit te maken! Jullie ook?!

Dag allemaal, Ik ben Siebe. Ik sta nu voor mijn 3de jaar bij de
Jong-Verkenners. We gaan er weer een mega tof scoutsjaar van
maken
! Tot 5 september!

Hallo jong-verkenners! Ik ben Warre, dit zal mijn eerste jaar als leider zijn
en ik heb hier ontzettend veel zin in. Ik denk dat dit een heel leuk jaar zal
worden. Niet alleen voor mij maar zeker voor jullie! Ik geloof dat we er
samen een topjaar van kunnen maken. Hopelijk jullie ook!

Dag iedereen, Mijn naam is Jort Verhoeven. Ik ga beginnen aan mijn
eerste jaar als leider, de meeste zullen mij nog wel kennen van de stage
en ik ben ook de broer van Tibe. Ik heb er veel zin in. Hopelijk tot snel!

Hellow boys, Ik ben Ruben Van Eemeren, het oprecht winterkoninkje. Ik
ga alvast blij zijn om jullie allemaal terug te zien. We gaan er met heel
de leiding alles aan doen om er een super vet, graaf en nice jaar van te
maken. Tot snel !

Wij hebben er zoals je kan zien al veel zin in, hopelijk jullie ook!!!

Maandprogramma september Vks

5 september mogen jullie
eindelijk terug naar de scouts!
Geen betere manier om een
jaar te starten dan met
onvervalste scoutsspelletjes!
14u aan lokaal

26 september is het de
jaaropening, hopen dat dit zal
kunnen doorgaan zoals andere
jaren!

Stevige linker van jullie nieuwe verkenner-leiding,
Herbert, Elias, Aron, Wijnand, Sean, Piet & Stijn

Enkele foto’s van het prachtige verkennerkamp!

Maandprogramma voortrekkers september 2020
Wist je dat??
 Cédric sinds kort werkt als technieker in de nacht?
 Alexis het verst van alle leiding van de scouts woont
namelijk 13km maar dat hij nog steeds geen rijbewijs
heeft?
 19 september vriendjesdag is bij de kapoenen en welpen?
Dus stuur al je broertjes, neefjes, vriendjes van broertjes
en neefjes en buurjongens naar de scouts.
 Arne V.H. toch niet zo goed kan sjorren dan hij denkt? Dit
was te zien aan de scheve vierpikkel van de toren.
 Jonas helemaal niet de HUDO-run heeft gewonnen op
kamp? Maar wel Ruben.
 Kristof maar liefst elke 5 minuten een vraag
kan stellen.
 Thijs dringend naar de kapper moet?
 Stijn Noyen harder op zijn profielfoto van
facebook lijkt dan hij zelf zou toegeven.

 Lorenzo uitstekend kan free runnen?
 Stijn VDB als enigste voortrekkerleider een vriendinnetje
heeft?
 Je zoveel mogelijk reclame moet maken voor ons om
jobkes bij mensen te gaan doen?
 Ondanks corona wij er toch een bangelijk jaar van gaan
maken

! OPROEP !
Heeft u hulp nodig bij een klusje?
Kan u nog wat extra handen gebruiken
bij een feest?
(Vanaf het terug mag natuurlijk)
Dan hebben wij de oplossing voor u!
Wij bieden u onze voortrekkers aan om uw jobke
uit te voeren aan democratische prijs.
En dit alles doen we om ons buitenlands kamp te
bekostigen.
Als u ons wilt steunen, doen we er dus graag iets
voor terug!

Voor meer info:
Bel: 0491328864
E-mail: vts@svhouzee.be

