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Aan allen die hun belofte aflegden, proficiat!
Een belofte zoals geen ander
Ditmaal wat anders dan andere jaren, geen ouders, geen kerk, geen priester Dirk… Dit
jaar moesten we op zoek naar een alternatief voor de belofte. Want met de geldende
maatregelen was het jammergenoeg niet mogelijk om deze door te laten gaan zoals
we al jaren gewoon zijn. De leiding stak de koppen bij elkaar en besliste om de belofte
door te laten gaan op het overgangsweekend. Eerst nog een Hot-Dog als middageten
en dan snel naar de sporthal van De Hoge Rielen. Één voor één legden alle takken hun
belofte af. Van de kleinste kapoen tot de grootste leider werden beloftes uitgesproken
voor het komende jaar. Deze beloftes werden op zaterdagavond bedacht door de
leden zelfs tijdens de bezinning. Aan allen die hun belofte aflegden, proficiat!
Nog snel even een koffiekoek en een matchke voetbal op groot veld met de jongverkenners en verkenners. Met als spionkop langs het veld de welpen en kapoenen. En
dan helaas weer naar huis. Dit lijkt mij een geslaagd overgangsweekend!
Geen mosselsoupé zonder GSST
Graag geven wij in de maand november ook nog een pluim aan ons groepscomité. Nog
voor tijden van pandemieën en mondmaskers was november een maand vol
activiteiten. De belofte, de jaarlijkse fuif, de mosselsoupé en een dropping. En zonder
ons GSST zouden enkele hiervan niet mogelijk zijn. Het werk dat onze moeders, vaders
en helpende handen leveren op de belofte en mosselsoupé is niet te onderschatten.
Daarom ook een welgemeende dankuwel van de leiding voor al jullie inzet en
enthousiasme dewelke jullie leveren om de scouts nog beter te maken voor ons
allemaal!
Een stevige linker en een vriendelijk houzee!
PVM

Maandprogramma kapoenen november

7/11

Deze zaterdag gaan we iets doen dat
eigenlijk niet mag, we gaan namelijk
met eten spelen. Dat eten is
popcorn want we gaan om 14u aan
het lokaal een popcorn spel spelen!

14/11

Vandaag hebben we een heel
speciale activiteit! Er komen
namelijk enkele nieuwe leiders ons
een beetje bijstaan. Wat zij voor
jullie in petto hebben zullen jullie
dan zien. We spreken wederom om
14u aan het lokaal af.

21/11

28/11

Soms is gewoon spelletjes spelen
het leukste dat er is, dus dat gaan
we vandaag doen. Hiervoor spreken
we om 14u aan het lokaal af.

Vandaag gaan we ons als echte
scouts eens goed uitleven, dit wil
uiteraard zeggen dat we ons eens
goed vuil gaan maken. We zullen
hiervoor om 14u aan het lokaal
afspreken

Een stevige linker van Veva, Petro, Xebo, Zazoe, Rikki, Kerri en Gigi!

EXTRA PAGINA KAPOENEN
Help!!!
Rik is de weg verloren naar het lokaal!
Help jij hem de weg terug te vinden?

Maandprogramma Welpen
0

Stage VT’s

Stage van Voortrekkers
mag toch doorgaan,
blijkt na nieuw overleg.
BREAKING

Akela klapt uit de biecht in exclusief
interview: “Alle welpen uitgenodigd
voor een heuse herfstwandeling op
zaterdag 7 november om 9u”.
Welke bossen ze onveilig gaan maken, is nog niet bekend.

Takraad prikt definitieve
datum: 21 november om 14u
Rama reageert voorzichtig
enthousiast: “Hopelijk kunnen
ze de welpen amuseren”
Opluchting bij voortrekkers:
“Nu hebben we eindelijk weer
iets om naar uit te kijken”

SEINERSBADGE
Welpen bereiden zich voor op
de afname van de seinersbadge.
Die zal plaatsvinden op 14
WARMSTE WEEK

Welpenleiding kijkt uit
naar de Warmste
Welpenvergadering op 21
november om 14u.

november om 14u.

Extra pagina welpen
Hier nog wat leuke foto’s van ons reisje rond de wereld!

Een stevige linker van jullie leiding,
Chill, Oe, Akela, Bagheera, Rama, Baloo, Chikai, Mang, Hathi

De jarigen van de maand

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

AMATUS BOONE

wordt op zondag 3 november

10 jaar.

ARNE VERHOEVEN

wordt op maandag 18 november

16 jaar.

LANDER KOX

wordt op zondag 24 november

10 jaar.

JOOST MICHIELS

wordt op maandag 25 november

23 jaar.

YORAN BAGGEN

wordt op donderdag 28 november

16 jaar.

WIJNAND MEEUS

wordt op vrijdag 29 november

20 jaar.

TOTEM JONGVERKENNERS
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Los de gepersonaliseerde woordzoeker op

21 november: Haal
vandaag gewoon maar
alles uit de kast. Het is
vandaag sportdag!
14u@Begijnenveldekes

28 november: vandaag is het nog
eens tijd voor een goede
vergadering ruwe pleinspelen.
14u@Begijnenveldekes

7 november: Doe jullie
bergschoenen nog maar
eens aan, want vandaag
doen we een bosspel.
14u@Begijnenveldekes

14 november: Haal jullie fietsbenen maar
uit de kast. Vandaag spelen we de
amazing race. 9u@Begijnenveldekes en
vergeet jullie fiets en lunchpakket niet!

DIY – Do It Yourself!
“Wat je zelf doet, doe je meestal beter.” Dat wist Roger ons te
vertellen in zijn doe-het-zelf programma op de Vlaamse
televisiezender Vitaya in 2008. Bij deze extra pagina bieden wij je
enkele doe-het-zelf tips en tricks aan die je deze maand nog kan
gebruiken.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Op zaterdag 14 november spelen we de amazing race. Een activiteit waarbij je fiets in goede staat
moet zijn.
Ketting





Ontvet eerst de ketting en tandwielen met een ontvetter.
Spoel daarna grondig met water en maak proper met water, zeep en slechte spons.
Maak droog met een slechte vod.
Vlak voor je naar de scouts vertrekt smeer je je ketting. Hulp nodig? Bekijk hiervoor deze
video: https://www.youtube.com/watch?v=SRqNqPNBigk&ab_channel=RoelPeerenboomTV

Banden oppompen





Het parcours heeft een grote invloed op de bandendruk. Aangezien we grotendeels op asfalt
rijden, zetten we onze banden zo hard mogelijk.
Op de buitenband staat de maximale bandendruk. Hier trek je 0,4 bar van af. Nu weet je de
bandendruk. Voorbeeld: Herbert ziet dat er 4,5 bar in zijn banden mag. Hij neemt een
fietspomp en pompt 4,1 bar in zijn fietsband.
Hulp nodig? Bekijk hiervoor deze video:
https://www.youtube.com/watch?v=mTcGhwaFaGw&ab_channel=Fietsenwinkel.nl

Op zaterdag 28 november spelen we ruwe pleinspelen. Hoogstwaarschijnlijk is je uniform daarna
klaar voor het wasmachine. Na de strijk kan je hem eens zelf proberen opplooien. Deze techniek kan
je ook gebruiken op kamp!

Maanprogramma november VT
7 november

Slijp de zwaarden al maar aan want van daag trekken we
weer ten strijden . Aan alle strijders is gevraagd om u
eigen houten wapens en schilden mee te pakken en ja
Kristof u kruisboog mag natuurlijk ook .We spreken
hier voor af aan het lokaal om 13u30 en vergeet zeker u
stalen os niet thuis .

14 november
Vandaag gaan we bewijzen dat we beter
kunnen schieten dan alle stormtroopers
want we gaan lasershoten .
We spreken hier voor om 13u30 aan het
lokaal af dat de beste schutter mag winnen

21 november
Vandaag vechten we voor de titel van champion
of the lokaal . wat dit allemaal zal in houden
zal een verassing zijn maar bereid u maar goed
voor om actief te zijn .

We spreken af aan het lokaal om 13u30 en
vergeet geen sportkledij mee te nemen .

28 november
Maak u borst maar nat want
hier is onze eerste stage al .
Spannend
bereid u goed voor en bewijs
aan de leiders dat wij hier thuis
horen als voortrekkers .

Voortrekkers
Willen Jullie een
kerstboom?

En door dit bij ons
te bestellen. Steun
je ons zonder dat
het extra kost

De kerstbomen zijn
van goede kwaliteit
100-125cm groot en
kosten slechts €23

