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Maandprogramma Kapoenen Oktober 

 

1 & 2 oktober 

Wat spannend seg, het eerste weekend van het jaar staat op de planning, namelijk het 

overgangsweekend! We gaan naar de Hoge Rielen en gaan daar zelfs overnachten. Op 

dit weekend zullen we het scoutsjaar officieel starten en afscheid nemen van de 

kapoenen die welp worden! We spreken zaterdag af om 9u aan het lokaal en verdere 

info is te vinden in de brief! 

8 oktober 

BRAAAAAAAAAAAND!!! Vandaag gaan we leren wat we moeten doen wanneer we een 

brand in het lokaal zouden hebben! Tussendoor spelen we uiteraard leuke spelletjes! 

Afspraak om 14u aan het lokaal. 

15 oktober 

Vandaag gaan we een spelletje spelen met andere scoutsen van Turnhout! Je kan je 

verwachten aan een groot evenement met heel veel leeftijdsgenoten. We spreken af om 

14u aan het lokaal! 

22 oktober 

Vandaag gaan we met de kapoenen wafels verkopen in Turnhout, met de centjes die we 

hiermee verdienen kan de scouts extra spelmateriaal kopen! Zorg dat je om 9u klaar 

staat aan het lokaal als een echte verkoper! 

29 oktober 

WHOEEEEE, vandaag staat er een spel op de planning dat helemaal in het thema van 

Halloween is. Het zal griezelen in het lokaal, we spreken af om 14u! 

 



  

 

  

  

  

 

Maandprogramma Welpen Oktober  

1 - 2 oktober 

Ons eerste weekend van het nieuwe jaar! Overgangsweekend! We trekken zoals elk jaar 

weer naar de Hoge Rielen om de oudsten uit te zwaaien en de nieuwe welpen te 

verwelkomen. Afspraak op 1 oktober om 9.00u aan het lokaal. Afsluiten doen we om 

16.00u aan de welpenbarak in de Hoge Rielen op 2 oktober. 

Meer info vind je op de brief! 

8 oktober 

De eerste echte vergadering met onze nieuwe welpentak is weer daar. Daarom zullen we 

vandaag wat regels en afspraken overlopen en vindt ook onze jaarlijkse brandoefening 

plaats. We spreken hiervoor om 14u af aan het lokaal.  

15 oktober 

Het is weer tijd voor Zoom. Dit is een scoutsevenement waar we samen met ander takken 

van onze scouts en met andere scoutsgroepen super leuke spelletjes gaan spelen.  

Hier voor spreken we af om 14u aan het Sint-Jozef College (Kon. Astridlaan 33, 2300 

Turnhout). 

21 oktober (vrijdag) 

Vandaag geen scouts, maar wel Dag Van De Jeugdbeweging. Ga in je volledige 

scoutsuniform naar school en laat de anderen zien van welke jeugdbeweging je bent! 

‘s Morgens kan je komen ontbijten op de Grote Markt van Turnhout. 

22 oktober  

Het is alweer tijd voor onze jaarlijkse wafelslag. We trekken weer heel Turnhout door voor 

het verkopen van die Eigenbakwafels. Hiervoor spreken we af om 9u aan het lokaal. 

Vergeet dus zeker jullie boterhammetjes niet!  

29 oktober  

Ben jij al klaar voor de angstaanjagende tijd van het jaar? Want het is alweer bijna 

Halloween. Daarom gaan we ons al eens goed voorbereiden want het is weer tijd voor onze 

Halloweenvergadering. We spreken hier voor af om 14u aan het lokaal. 



  

zaterdag  

26 november 
in zaal Meuletiende 

van 17h00 tot 21h00 

Inschrijven tot 22 november  

Rechtstreeks inschrijven via QR code.  

Meer info via www.svhouzee.be 

 

 

Inschrijven tot 

Zondag 31 oktober 

   

Inschrijven tot 

Zondag 30 oktober 

Mosselsouper 

https://www.svhouzee.be/evenementen/belofte-2019-totem
https://www.svhouzee.be/evenementen/mosselen-2019-totem
https://www.svhouzee.be/evenementen/belofte-2022-jij-komt-toch-ook/
http://www.svhouzee.be/


Maandprogramma Jong-Verkenners Oktober
1-2 oktober

Dit weekend is het overgangsweekend, we spreken om 9u af aan het lokaal met een fiets.

8/1O

Vandaag spreken we om 14u af aan het lokaal om alle regels en afspraken te overlopen,
vervolgt door een aantal pleinspelen. ook zal onze jaarlijkse  brandoefening plaatsvinden.

15/10

Vandaag gaan we deelnemen aan ZOOM, wat dat juist inhoudt zul je daar zien. we spreken
om 14u af aan het sint-jozefcollege, we sluiten hier ook weer af.

22/10

Na dag van de jeugdbeweging is het tijd voor onze wafelslag, bereid je beste verkopers zin
al goed voor! We spreken om 9u af aan het  lokaal.

29/10

Vandaag mag je nog eens een keer goed vuil worden! We spreken om 14u af aan het
lokaal voor ruwe pleinspelen, neem ook zeker een fiets mee!



Maandprogramma Verkenners oktober
1-2 oktober

Dit weekend gaan we op overgangsweekend. We spreken om 9u af aan het lokaal met
onze bagage op de rug en fiets perfect in orde!

8 oktober

Een overgangsweekend wordt traditioneel gevolgd door het overlopen van de regels en
afspraken. Daarnaast zullen we vandaag ook onze jaarlijkse brandoefening doen en er
natuurlijk nog een leuke namiddag van maken met pleinspelen. We spreken om 14u af aan
het lokaal.

15 oktober

Vandaag proberen we met de Verkenner-tak eens iets nieuw, we doen mee aan Zoom! Wat
dit nu juist zal zijn is voor ons nog een verassing! We spreken om 14 u af aan het lokaal

22 oktober

Schud jullie verkoopbenen maar weer los en haal jullie beste ‘sales praatjes’ maar weer uit
de kast! Vandaag is het wafelslag en doen we ons beste best om zoveel mogelijk wafels
te verkopen. We spreken om 9u af aan het lokaal, vergeet zeker geen lunchpakket!

29 oktober

Vandaag zijn we terug met een spetterend nieuw jachtseizoen! Bereid jullie maar voor op een
spannende jacht! Zal het jullie lukken om lang genoeg uit handen te blijven van de jager?
We zien het vandaag. We spreken om 14 u af aan het lokaal.



Maandprogramma Voortrekkers oktober

Zaterdag 1 – 2 oktober

We starten de maand zoals gewoonlijk met het overgangsweekend. Zoals jullie
weten vertrekken we een dag vroeger. Alle info vinden jullie op de brief die reeds is
verstuurd en in de WhatsApp groep.

Zaterdag 8 oktober

We herinneren je er even aan dat je vanaf deze dag om 13u30 aan het lokaal moet
zijn. Vandaag staat er onder andere de brandoefening op het menu!

Zaterdag 15 oktober

Vandaag helpen we op de oud leerlingen avond van Sint-Victor. We spreken rond
15u af aan het lokaal. Meer info zal je zien verschijnen in de WhatsApp groep.

Zaterdag 22 oktober

We verkopen vandaag wafels ten voordele van de scoutskas. We spreken om 8u30
af aan het lokaal en vergeet zeker je verkoopstactieken niet!

Zaterdag 29 oktober

Vandaag denken we al eens een keertje na over de uitwerking van de dropping. We
zien elkaar om 13u30 aan het lokaal.

Een stevige linker
Elias, Wijnand en Pieter



 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 


