Totem oktober

Inschrijven tot
Zondag 31 oktober

Rechtstreeks inschrijven via QR code.
Meer info via

www.svhouzee.be

Mosselsouper

zaterdag
27 november

in zaal Meuletiende
van 17h00 tot 21h00
Inschrijven tot

23 november

Maandprogramma Kapoenen Oktober
2/10 en 3/10
Het is zo ver, vandaag gaan we op overgangsweekend. We nemen afscheid van de
kapoenen die over gaan. En we verwelkomen de nieuwe kapoenen! We spreken af om
9u aan het lokaal. Meer informatie kan u vinden op de brief.
09/10
Vandaag gaan we met alle scoutsen van district Noorderkempen één groot spel spelen.
Jullie worden verwacht om 13:45u op het plein voor de hoofdingang van het SintJozef college in Turnhout. Voor meer informatie kan je al eens een kijkje nemen op de
facebookpagina “ZOOM 2021”.
16/10
Maak je borst al maar nat want vandaag gaan we een brandweerspel spelen. En als
kers op de taart gaan we jullie vaardigheden testen met de brandoefening! We spreken
af om 14u aan het lokaal!
23/10
Haal je verkoop-skills al maar uit de kast, wij gaan vandaag wafels verkopen. We starten
om 9u aan het lokaal. In de namiddag spelen we ook nog een super duper mega tof kei
cool spel! Vergeet zeker je lunchpakket niet!
30/10
We dagen je uit om vandaag verkleed te komen als monster of griezel. We gaan natuurlijk
een Halloween spel spelen! We spreken af om 14u aan het lokaal!! Je moet wel
beloven dat je de kapoenenleiding niet te bank maakt.
Een stevige linker:

Maandprogramma Welpen september
2 & 3 oktober
Daar is het dan weer, het langverwachte overgangsweekend! We vertrekken op dit super
leuke weekend om 9u bij het lokaal. Meer info op de brief!
9 oktober
ZOOM!! … Nee niet Zoom achter een computer, maar ZOOM met allemaal andere
kapoenen en welpen! Vandaag gaan we samen met de kapoenen en andere scouts super
zotte spelletjes spelen!
We spreken af om 13:45u aan het Sint-Jozef College
(Kon. Astridlaan 33, 2300 Turnhout).
16 oktober
Hipperdepip HOERA!! Hathi is jarig en dat gaan wij vieren!! Maar shhhhht… niets tegen
Hathi zeggen want hij weet nog van niks! We spreken af om 14u aan het lokaal!
23 oktober
Een klont boter, een gamel suiker, een gele beker bloem en een flinke dosis scoutisme.
Zo maken wij onze eigen gebakken wafels! Die Eigenbakwafels gaan we vandaag
verkopen op onze jaarlijkse wafelslag! We spreken af om 9u aan het lokaal. Vergeet jullie
boterhammetjes niet!
30 oktober
BOE! Haha ik liet je al schrikken! Vandaag gaan we de nieuwe welpen over laten steken op
de levende brug! Omdat dit op overgangsweekend niet kon met het slechte weer :(
Maar niet getreurd, het wordt een zotte vergadering boordevol avontuur!
We zien jullie om 14u aan het lokaal!

Maandprogramma Jong-Verkenners Oktober
2-3 oktober
Dit weekend verlaten de 3e-jaars ons en verwelkomen we de nieuwe jong-verkenners.
Afspraak om 9u aan het lokaal met fiets. Zondag sluiten we af om 17u aan het lokaal. Meer
info via de brief.
9 oktober
Haal je keukenkunsten al maar boven voor de Masterchef vergadering. De jury is er reeds
klaar voor en zal jullie opwachten om 14u aan het lokaal.
16 oktober
Vandaag staat de brandoefening op de planning en leggen we de regels uit voor het
komende scoutsjaar. 14u @lokaal.
23 oktober
Deze maand zullen naast je kookkunsten ook je verkooptrucjes getest worden. We spreken
om 9u af voor de jaarlijkse wafelslag.
30 oktober
We vertrekken om 14u aan het lokaal naar een ongekende bestemming op dropping.

Maandprogramma Verkenners oktober
2-3 oktober
Vandaag vertrekken we op ons jaarlijkse overgangsweekend. Onze derdejaars zullen we
helaas niet meer terugzien, aangezien zij al vertrokken zijn. Wel kunnen we dit weekend
vele nieuwe verkennertjes ontvangen. Driewerf hoera voor allen die zijn geweest en die nog
zullen komen! We spreken zaterdag om 9u af aan het lokaal en sluiten daar zondag om
17u af. Meer informatie vind je op de brief.
9 oktober
Wat er vandaag exact op de planning staat, is nog een kleine verrassing. Wat we wel al
kunnen verklappen is dat er iets gebeurd is en we jullie hulp nodig hebben om dat op te
lossen! Maar nu ga ik zwijgen, want we hebben al te veel gezegd. We spreken af om 14u
aan het lokaal.
16 oktober
BRAAAAND! Nee hoor, mopje... Maar het had toch maar kunnen zijn!! Daarom spreken we
vandaag om 14u af aan het lokaal om een heuse brandoefening te doen. Verder zullen we
nog enkele regels en afspraken overlopen voor het komende jaar. Tot dan!
23 oktober
Ja hoor, het is weer zover. Vorig jaar hebben we deze prachtvergadering moeten missen
omwille van de vleermuisgriep. Maar dit jaar kunnen we weer op pad om wafels te gaan
verkopen! Vergeet je verkooptechnieken en brede glimlach niet. We spreken af om 9u aan
het lokaal.
30 oktober
Vandaag oefenen we onze sjortechnieken en gaan we een mega-awesome-coole
constructie ineen steken. We spreken af om 14u aan het lokaal.

Een stevige linker van de verkennerleiding
Piet, Cédric, Elias, Laurens, Wijnand, Stijn, Warre en Jort

Maandprogramma Voortrekkers Oktober
1-3 oktober
Hopelijk hebben jullie goed getraind want het is eindelijk zo ver; het lang verwachte
overgangsweekend. Hier komt ook de befaamde 24-uren-drill bij kijken! Meer info
krijgen jullie via de brief. Het bang aftellen kan beginnen.
9 oktober
Vandaag staat één van de belangrijkste vergaderingen op de planning. We kiezen de
bestemming van ons buitenland kamp. Zoek van te voren al zaken op over jouw
favoriete land, zodat je de andere voortrekkers hiervan kan overtuigen. Afspraak vanaf
nu om 13u30 aan het lokaal!
16 oktober
Spitter, spetter, spat: zwemmen in het stadspark, dat is me nogal wat! Afspraak om
13u30 aan lokaal met zwembroek.
23 oktober
Vandaag is het de slag der wafelen! Haal je beste verkooppraatjes maar boven, want
met de opbrengst voorzien we het leukste spelmateriaal. 8u30 aan lokaal!
30 oktober
Big blind of Small Blind? Vandaag doen we een pokervergadering. Neem een hemdje,
geklede broek, zonnebril en uiteraard je poker face mee om het nog graver te maken!
Jullie worden wederom om 13u30 aan het lokaal verwacht.

