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Graag stellen we deze maand even kort onze groepsleider Elias Hens voor in dit kort
interview.
Hoe lang zit je al in de scouts?
Dit jaar is de start van mijn 16e scoutsjaar.
Wat is je leukste scoutsherinnering?
Toen ik eerste jaar verkenner was gingen we tijdens ons kamp op 2-daagse tijdens de
twee warmste dagen van het jaar. We hadden met heel de verkennertroep een
slaapplek gevonden in een verlaten sporthal. De sporthal werd niet meer in gebruik
genomen en was ook helemaal versleten. Wannes stelde voor om met vier personen
op een klein bruggetje te gaan liggen in het speeltuintje dat gelegen was naast de
verloederde sporthal. Na uren lang kijken naar een sterrenhemel die ik nog nooit te
voren had gezien en uren lang praten, met de nodige chips en frisdrank, vielen we rond
half 3 ’s nachts in slaap. ’s Anderendaags sloeg de vermoeidheid natuurlijk snel toe met
die enorme hitte, maar het was zeker de moeite waard!
Als je niet op de scouts bent, waar vinden we jouw dan terug?
Waarschijnlijk op de fiets… Daarbuiten ga ik naar de hogeschool in Vorselaar of ga ik
gezellig op stap met de mannen van scouts.
Wie was jou tofste leider?
Jorgos Gilis
Wie vind je nu de tofste leider?
Stijn Van den Branden
Wie is jouw grote voorbeeld?
Eddy Planckaert. Niet omwille van zijn wielercarrière, maar wel om hoe deze man in
het leven staat. Hij haalt het geluk uit de kleine dingen in het leven en voedt het met
de personen die hij graag heeft.

Een stevige linker en een vriendelijk houzee!
PVM

Een Stevig linker: Veva, Petro, Rikki, Kerri, Gigi, Zazoe, Xebo

Extra pagina Kapoenen
Dag kapoenen hopelijk zijn jullie al helemaal klaar voor jullie 1ste
overgangsweekend? Rik alvast wel hoor! Hij hoopt dan natuurlijk ook dat jullie
hier allemaal aanwezig zullen zijn. Hier al enkele sfeerbeelden van vorig jaar.

Maandprogramma Welpen
3&4 oktober
Vandaag vertrekken we op
overgangsweekend dus zorg dat je gepakt
en gezakt klaar staat om 9u aan het
lokaal! Meer informatie kan je terug
vinden op de brief.
10 Oktober
We worden uitgedaagd jongens, door alle andere
scoutsverenigingen van Turnhout. Want het is weer
ZOOM! Dus eet zeker genoeg spek en doe uw
ochtendgymnastiek! We spreken af Om 14u aan het
lokaal!
17 Oktober
Wil je je nog eens goed vuilmaken? Dan is het
vandaag jouw dag! We gaan namelijk RUWE
Pleinspelen doen. We verwachten je om 14u
aan het lokaal!

24 Oktober
Ben je al eens in Amerika geweest? Nee?
Dan komt dat heel goed uit want gaan
we reisje rond de wereld spelen! Dus
vergeet zeker je sportkleren niet!! We
spreken af om 14 aan het lokaal.

31 Oktober
Vandaag gaan we een code taal leren. We gaan namelijk
oefenen voor de seinerbadge. Leren hoe we een
morsesleutel gebruiken, een zin seinen naar elkaar en
nog zoveel meer! Neem zeker ook je welpenhandboek
mee. We zien jullie om 14u aan het lokaal.

Ieder jaar maakt Scouts & Gidsen
Vlaanderen gebruik van een jaarthema, dat is een algemeen thema
waar alle scouts en gidsen tijdens dat jaar rond kunnen werken.
Maar wat houdt het thema van dit scoutsjaar nu eigenlijk in?

Welzijn
bespreekbaar
maken
Dat niet alles van
een leien dakje
loopt in het
leven is normaal.
Soms liggen we
wel eens in de
knoop met
onszelf of we
ploeteren over
hobbelwegen.
We delen samen
leuke momenten
maar we bieden
ook troost
wanneer het
minder gaat. We
durven aangeven
aan elkaar
wanneer het wel
of niet gaat en
hebben respect
voor de ander
zijn grenzen!

Jezelf kunnen
zijn.
Als welp ‘s
ochtends vrolijk
door het veld
lopen en ‘s
middags geen
blijf meer weten
met je heimwee?
Dat is helemaal
oké. Je bent wie
je bent en het is
belangrijk dat je
jezelf kan en
durft te zijn en je
voluit toont voor
alles wat je voelt.
In groep
luisteren we naar
elkaar en durven
we luisteren,
eerlijk zijn, en
onze gevoelens
bloot te leggen
zodat we mekaar
goed verstaan.

De jarigen van de maand

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

SIMME SWANNET

wordt op zondag 6 oktober

12 jaar.

SIEBE BIDDELOO

wordt op maandag 7 oktober

20 jaar.

JORT VERHOEVEN

wordt op maandag 7 oktober

18 jaar.

BENT BEYENS

wordt op woensdag 9 oktober

10 jaar.

KEVIN VERLUYTEN

wordt op donderdag 10 oktober

12 jaar.

HERWERT HENRARD

wordt op woensdag 16 oktober

18 jaar.

KOBE BAGGEN

wordt op zondag 20 oktober

16 jaar.

VINCE VAN DEN BUSSCHE

wordt op maandag 21 oktober

9 jaar.

RUNE MICHIELSEN

wordt op dinsdag 22 oktober

10 jaar.

HERBERT WEYNS

wordt op donderdag 24 oktober

20 jaar.

BRANDO AERTS

wordt op vrijdag 25 oktober

11 jaar.

HOANG KHANG NGUYEN

wordt op vrijdag 25 oktober

10 jaar.

SENNE VERHEIJEN

wordt op woensdag 30 oktober

18 jaar.

Beste scoutsvrienden,
Dit jaar geen toespraak vanop het podium maar toch wil ik in het begin van het nieuwe scoutsjaar
graag enkele woorden kwijt. Totem lijkt me daar nu het meest geschikte medium voor.
Wat een jaar! Hoe vaak hebben we dit de laatste maanden al tegen elkaar
gezegd? Sinds COVID-19 door ons land raast is niets meer hetzelfde. Het
gewone dagdagelijkse leven is overhoop gehaald, onze werkplekken zien er
totaal anders uit en we leven ondertussen al een dik half jaar in bubbels.
Maar toch zijn er heel wat positieve zaken niet onopgemerkt gebleven in het voorbij jaar.
Toen de lockdown zich aankondigde hebben onze leiders de koppen bij elkaar gestoken en
zijn ze gestart met online vergaderingen te organiseren.
Onder moeilijke omstandigheden hebben ze alles in het werk gesteld om de leden en ouders
de voeling met de scouts niet te laten verliezen. Scouting beleven was op die momenten
anders, maar zeker niet minder leuk. Toen het verlossende nieuws kwam dat de vergaderingen terug
opgestart mochten worden, haalde onze scoutsgroep zelfs het VTM nieuws. Creatief werd er
omgesprongen met aparte begin- en einduren voor de verschillende takken, spelletjes werden Corona
proof heruitgevonden.
Wat was iedereen blij dat de kampen konden doorgaan en dat iedereen heeft kunnen
genieten van vele mooie, zomerse scoutsmomenten.
Vanwege het groepscomité een dikke dankjewel voor onze leidersploeg omwille van
hun doorzettingsvermogen in deze ongewone tijden.
Wat vooral goed nieuws is dat we in september weer heel wat nieuwe leden hebben
mogen verwelkomen. Hopelijk vinden zij samen met hun ouders snel hun weg binnen
scouts Sint-Victor en komen we elkaar snel tegen op één van onze activiteiten.
Ook voor het groepscomité is de agenda flink door elkaar geschud. Omdat we met
onze activiteiten steeds zoveel mogelijk mensen bij elkaar willen brengen, komt dat
nu natuurlijk even niet goed uit. Een aantal activiteiten hebben we afgelast, andere
zullen hopelijk nog verplaatst kunnen worden of onder aangepaste vorm toch nog
doorgaan.
Van zodra er zaken terug georganiseerd mogen worden, zullen we er staan met nog meer
enthousiasme dan voorheen. Doel is om iedereen, die begaan is met onze scouts, terug samen te laten
genieten van het gezellig samenzijn.
Dit jaar nemen we bij het groepscomité afscheid van Jan Michiels en zijn er ook een
aantal leiders die afscheid namen. Ten gepaste tijden zullen we hen zeker nog
overladen met mooie woorden van dank en een presentje. We maken hier zeker nog
werk van.
Laat ons allen de nodige focus houden met betrekking tot de Coronamaatregelen zodat we met z’n
allen een veilig en gezond scoutsjaar kunnen aanvatten.
Wij kijken er in ieder geval al naar uit!

Vele scoutsgroeten vanwege het groepscomité
Mark Verhoeven

Maandprogramma jongverkenners
is het overgangsweekend, we zien jullie om 9u
aan het lokaal voor een bangelijk weekend. Meer info volgt per brief.

Op

overlopen we de regels en afspraken. Aansluitend
spelen we nog leuke spelletjes. @14u aan het lokaal.

komen we om 14u samen voor een super grandioos
stadsspel. Iedereen paraat voor een namiddagje Turnhout.

, vandaag spreken we om 14u af voor een onvervalste
spelvergadering.

Op
vliegen we erin met een stevig potje ringhockey.
Vergeet zeker niet om een stok mee te brengen. We komen samen
om 14u.

Een Stevige Linker, de jongverkennerleiding

Extra Pagina Jong-Verkenners
Het Gebed:

Wees gegroet, Maria, vol van
genade.
De Heer is met U.
Gezegend zijt Gij boven alle vrouwen,
En gezegend is de vrucht van Uw
lichaam, Jezus.
Heilige Maria, Moeder Gods,
Bid voor ons, arme zondaars,
Nu en in het uur van onze dood.
Amen.

Extra pagina verkenners
Het overgansweekend staat voor de deur. Dit is ook het
moment om nieuwe patrouilles te vormen. Elke patrouille mag
dan volgens de traditie een roepdier kiezen. Maar om jullie
geheugen op te frissen hebben we er een spel van gemaakt.
Verbind de juiste kreet met het juist dier. Veel succes!

Herten

krachtig

Haaien

sluw

Vossen

listig

Beren

wijs

Arenden

diep

Honden

hoog

Bevers

snel

Uilen

bouw

Raven

trouw
Stevige linker
De VK-Leiding

Op 17 oktober gaan we de
dropping voorbereiden. Kom dus
met genoeg creativiteit om 13:30
aan het lokaal staan.

Lang geleden leefde scouts Sint-Victor in vrede samen. Maar
alles veranderde toen het coronavirus aanviel. Alleen de
voortrekkers, meesters van de vijf basispijlers kon het
stoppen, maar toen de wereld hen het meest nodig had,
verdwenen ze. Zeven maanden gingen voorbij en mijn
medeleiding en ik vonden de nieuwe voortrekkers, boys
genaamd 3de-jaars verkenners. Hun enthousiasme is
geweldig, maar ze moeten nog veel leren over leiderschap.
Maar ik geloof dat de voortrekkers de wereld gaan redden.
Tuuuutuutuuutuuuuu...

Wat voorafging bij de voortrekkers:

