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Maandprogramma Kapoenen april
2 April

Breng vandaag je creatieve ziel mee en je handige handen want vandaag gaan we lekker
knutselen. We spreken om 14u af aan het lokaal

8-9-10 April

We gaan op paasweekend! Joepie! Meer info vind je in de brief!

16 April

Het is vandaag GEEN scouts. OOH jammer. volgende week zien we jullie terug voor een
leuke activiteit.

23 April

Vandaag loopt alles op wieltjes. Breng je eigen step, skateboard, BMX, inline skates of
helemaal iets anders mee, zolang het maar wieltjes heeft. We spreken om 14u af aan het
lokaal.

30 April

Vandaag is het onze familiedag. Een dag waarbij het samenbrengen van leden, ouders,
grootouders, broers, zussen, … en sympathisanten centraal staat.

De familiedag zal dit jaar bestaan uit een wandeling of fietstocht. Aansluitend kan je met je
familie een overheerlijke spaghetti eten, verzorgd door onze voortrekkers.

Meer info kan je vinden in de nieuwsbrief van april (mailbox) of op onze website via
bijgevoegde link.   https://www.svhouzee.be/evenementen/familiedag-2022/



Maandprogramma Welpen April
02/ 04/ 22

Amai dat ruikt hier lekker! Wat is die geur toch? Precies maïs, maar dan geroosterd? Klinkt
als iets waar ik bij wil zijn! Daarom ga ik om 14u aan het lokaal staan!

08-10/ 04/ 22

FEEEEEST, we mogen ein-de-lijk nog eens op weekend!! JOEPIE!!! Meer info over het
weekend zal je krijgen in een brief!

16/ 04/ 22

Vandaag gaan alle leiding van de scouts er eventjes tussenuit om samen op weekend te
gaan! Er is daarom geen scouts vandaag, tot volgende week!

23/ 04/ 22

Alle welpen zwemmen in het water, falderalderiere, falderalderareeee. Pak daarom
vandaag je zwembroek, handdoek en €3 mee! Meer info in de brief.

30/ 04/ 22

Vandaag is het onze familiedag. Een dag waarbij het samenbrengen van leden, ouders,
grootouders, broers, zussen, … en sympathisanten centraal staat.

De familiedag zal dit jaar bestaan uit een wandeling of fietstocht. Aansluitend kan je met je
familie een overheerlijke spaghetti eten, verzorgd door onze voortrekkers.

Meer info kan je vinden in de nieuwsbrief van april (mailbox) of op onze website via
bijgevoegde link. https://www.svhouzee.be/evenementen/familiedag-2022/

Weet jij wat Hathi zijn lievelingseten is? Ontdek het zelf!
De voortrekkers maken speciaal voor hem zijn lievelingseten en voor iedereen

die dat ook wilt op 30/ 04/ 22,zeker komen dus!



Maandprogramma Jong-Verkenners April
2 april

Vandaag gaan we nog eens pleinspelen spelen. We spreken af om 14u @lokaal. Vergeet
zeker geen drinkbus bij warm weer!

9 april

Pak je stok, drinkbus en goede moed maar mee, want vandaag spelen we ringhockey!
Bereid die beentjes maar goed voor, want we spreken om 14 uur af aan het lokaal.

11-13 april

Paasweekend! Meer info vind je op de brief.

16 april

Vandaag is er geen scouts omdat de leiding op leidersweekend is. Tot volgende week!

23 april

Vandaag spelen we een stadsspel dat gebaseerd is op een youtube-serie. We zien jullie om
14 uur aan het lokaal!

30 april

Vandaag is het onze familiedag. Een dag waarbij het samenbrengen van leden, ouders,
grootouders, broers, zussen, … en sympathisanten centraal staat.

De familiedag zal dit jaar bestaan uit een wandeling of fietstocht. Aansluitend kan je met je
familie een overheerlijke spaghetti eten, verzorgd door onze voortrekkers.

Meer info kan je vinden in de nieuwsbrief van april (mailbox) of op onze website via
bijgevoegde link.   https://www.svhouzee.be/evenementen/familiedag-2022/



Maandprogramma Verkenners April
2 april

Vandaag is er geen scouts want het is paasvakantie! Dat het vakantie is neemt natuurlijk
niet weg dat jullie je technieken niet nog eens kunnen opfrissen. Dit voor de technieken
badge die er binnenkort al aankomt.

4-6 april

De patrouilleleiders organiseren na twee jaar eindelijk nog eens een patrouille weekend
voor jullie.

9 april

Vandaag is er geen scouts

16 april

Vandaag is het geen scouts aangezien de leiding op weekend gaat, joepie!

23 april

Neem je wijzer op tijd bij de hand want vandaag is het afname van de technieken badge,
hou de whatsapp zeker in de gaten voor de leerstof. Vergeet daarnaast ook je dansbenen
niet uit de kast te halen want vanavond organiseren de voortrekkers La Fiësta.

30 april

Vandaag is het onze familiedag. Een dag waarbij het samenbrengen van leden, ouders,
grootouders, broers, zussen, … en sympathisanten centraal staat.

De familiedag zal dit jaar bestaan uit een wandeling of fietstocht. Aansluitend kan je met je
familie een overheerlijke spaghetti eten, verzorgd door onze voortrekkers.

Meer info kan je vinden in de nieuwsbrief van april (mailbox) of op onze website via
bijgevoegde link.   https://www.svhouzee.be/evenementen/familiedag-2022/



 

 

  

  

  

 

 

Maandprogramma Voortrekkers april 

zaterdag 2 april 

Vandaag gaan we de posters van La Fiësta ophangen in heel Turnhout. Het uur wordt 

gecommuniceerd via whatsapp. Vergeet doorheen de week geen reclame te maken voor 

onze knalfuif de 23e! Uur wordt nog gecommuniceerd. 

zaterdag 9 april 

Jullie zijn deze datum normaal gezien allemaal op weekend met een andere tak. Maak er 

een mooi weekend van en train je leiderskills.  

zaterdag 16 april 

Geen scouts vandaag. De leiding is namelijk op leidersweekend! Volgend jaar mogen jullie 

ook mee, spannend… 

Zaterdag 23 april 

Vandaag is het de dag van La Fiësta! We stellen samen de futur op en zorgen dat het het 

beste feestje van het jaar wordt. Na deze avond zijn we weer een stapje dichter bij ons 

droom-kamp in Griekenland. Uur wordt nog gecommuniceerd.  

Zaterdag 30 april 

Sowww… druk maandje wel. Vandaag stellen we alles op voor onze spaghetti-avond. 

Wacht… mannen… Ik ruik iets…?! Neenee het is geen spaghetti, het is Griekenland dat nu 

wel heel dichtbij komt! De laatste loodjes, komaaaaaan!!!! Uur wordt nog gecommuniceerd. 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 


