
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Totem september 



  

Uitnodiging Jaaropening 

Wat staat er allemaal op het programma? 

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

Noteer het alvast in je agenda!  

Onze leden zullen je aanwezigheid zeker waarderen! 

 

 

 

 

 

programma 

aanpassingen mogelijk 

omwille van C O R O N A  

http://www.svhouzee.be/


 

 

  

  

  

 

Maandprogramma Kapoenen september 

4 september 

Vandaag verwelkomen we hopelijk veel nieuwe kapoenen. 

We zullen eerst kennis met hen maken en daarna gaan we leuke spelletjes spelen op het 

warandeplein. De ouders zijn ook welkom. Er worden drankjes en eten voorzien en een 

springkasteel voor de nog te jonge kindjes. 

We spreken af om 14u aan het lokaal. 

11 september 

Vandaag is het vriendjesdag! Dat betekent dat jullie allemaal jullie vriendjes mogen 

uitnodigen. Rik gaat heel blij zijn als jullie veel vriendjes meenemen. 

Laat maar eens zien wie de meeste vriendjes kan meenemen. 

De vriendjesdag start om 14u aan het lokaal 

18 september 

Hopelijk hebben jullie veel honger want vandaag spelen we een biscuitspel. 

Iedereen krijgt een saaie cake. Door middel van een spel krijgen jullie versieringen om de 

cake te versieren en vol te beleggen. Op het einde mogen jullie allemaal jullie lekkere cake 

opeten. We spreken om 14u af aan het lokaal. 

25 september 

Vandaag is de jaaropening. Eerst spelen we een spel.  

Vanaf 16u zijn de ouders welkom. 

Jullie kunnen daar kennis maken met de leiding ploeg en is er de mogelijkheid om een 

uniform te kopen. 

De kapoenen spreken af om 14u aan het lokaal en de ouders zijn welkom vanaf 16u. 

 

Ik heb jullie hard gemist! 

Ik kijk er naar uit om weer elke 

week spelletjes te spelen met 

jullie! 



 

 

  

  

  

 

Maandprogramma Welpen september 

4 september 

Joepieee!!! Eindelijk terug scouts! En we starten het jaar om 14u aan het lokaal met een 

Super graaf en tof stadsspel!! Ik kijk er al naar uit! 

11 september 

Pak allemaal jullie beste maten, kameraden en vrienden (nee niet vriendinnetje) mee naar 

de scouts want vandaag is het de legendarische vriendjesdag!! Wo 

18 september 

Wat we vandaag gaan doen is nog een kleine verrassing, maar ik kan jullie al wel zeggen 

dat we om 14u afspreken aan het lokaal en dat het een hééééél lekkere verrassing gaat 

zijn!  

25 september 

*Tromgeroffel* Jaaropening!! Kom dat zien, kom dat zien, de jaaropening van het nieuwe 

scoutsjaar is weder daar!! Wij spreken om 14u af, de mama en papa zijn vanaf 16u 

welkom! Meer info volgt via de brief. 

 

Dit zijn de dieren van de nieuwe welpenleiding, herken jij ze allemaal?? 

                 

                             



  

 

  

 

Maandprogramma Jong-Verkenners September 

4 september 

Om ons jaar meteen spetterend te starten, gaan we starten met traditionele spelletjes. We 

spreken af om 14u aan het lokaal! 

11 september 

Vandaag staat er een kooktocht op de planning! Haal dus allemaal jullie beste kook-

kunsten naar boven en wie weet maak jij wel het lekkerste gerecht van iedereen klaar? We 

spreken af om 9u aan het lokaal. 

18 september 

Het is tijd geworden om nog eens een onvervalst spelletje ringhockey te spelen. Vergeet 

jullie stok niet! We zien jullie om 14u @ lokaal. 

25 september 

Zoals ieder jaar doen we ook een jaaropening. We spreken dan om 14u af aan het lokaal. 

Jullie ouders zullen welkom zijn vanaf 16u. Meer info volgt via brief! 

 



  

  

  

 

Maandprogramma Verkenners september 

4 september 

Vandaag is het de eerste keer terug scouts nadat we elkaar een lange tijd hebben moeten 

missen. Wij met de leiding hebben alvast heel veel goesting om er terug in te vliegen! We 

spreken om 14u af aan het lokaal voor onvervalste spelletjes. 

11 september 

Misschien dat voor sommigen het programma “Jachtseizoen” wel bekend in de oren klinkt. 

Zo niet? Geen probleem, maar weet dat het een bangelijke activiteit zal worden. We 

spreken om 14u af aan het lokaal! 

18 september 

Haal jullie hoogste culinaire kunsten maar boven, want vandaag gaan we op kooktocht! We 

spreken hiervoor om 9u af aan het lokaal. Vergeet zeker geen: gamel, aluminiumfolie, 

handdoeken, krantenpapier, ingrediënten, water, eventuele pannen…  

25 september 

Vandaag is het jaaropening. Dit wil zeggen dat de ouders langs kunnen komen om het 

uniform piekfijn in orde brengen. We spreken hiervoor om 14u af aan het lokaal. Hoe laat 

de ouders worden verwacht, zal nog meegedeeld worden.  

 
BBQ voor de leden 

Vrijdag 10 september organiseert de leiding 

een BBQ voor de leden. Uit vorige jaren 

hebben we geleerd dat dit steeds een 

bangelijke avond is! Vergeet ons niet op de 

hoogte te brengen dat je komt. Je hoeft niet 

in uniform te komen, je moet enkel €2 

meenemen  

Wij hebben er al goesting in! 

Jort, Warre, Stijn, Wijnand, Elias, Laurens, 

Cédric & Piet 
 



 

Boek de 
voortrekkers! 
 

De voortrekkers zijn de oudste 

tak binnen onze scouts. Op het 

einde van het jaar gaan wij 

graag op buitenlands kamp! 

Hiervoor doen wij heel het jaar 

door “jobkes” om dit te 

financieren. Ook dit jaar staan 

wij weer volledig klaar! 

 

Opdienen op een feest, werken 

in de tuin, helpen in een bouw, 

…  

 

Wij steken dit jaar graag onze 

handen uit de mouwen! Aarzel 

niet om ons te contacteren. 

 

Contact: 

Vts@svhouzee.be 

0471380700 

Herbert Weyns 

Sean Ceelen 

Ruben Van Eemeren 
 

 

mailto:Vts@svhouzee.be


 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 


