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Maandprogramma Kapoenen November 

 

05/11 

Vandaag is het de belofte, op deze dag denken we na over wat we willen beloven te 

doen dit scoutsjaar. We spreken hiervoor af om 9u aan het lokaal, vergeet ook zeker je 

lunchpakket niet! Na de belofte kan je genieten van heerlijke koffiekoeken…! 

12/11 

Vandaag staat er een verrassingsfeestje op de planning! Maar voor wie zou dit feestje 

zijn en wat zullen we juist doen? Weest paraat om 14u aan het lokaal en je zal het 

ontdekken.  

19/11 

Hmmmmmm lekker pannekoeken!!!! Vandaag spelen we een overheerlijk 

pannekoekenspel, heb je zin om ook lekkere pannekoeken te eten? Afspraak om 14u 

aan het lokaal. 

26/11 

Het is bijna december en dat wilt ook zeggen; bijna de komst van Sinterklaas! Samen 

zullen we de Sint verwelkomen op de markt van Turnhout. We openen zoals gewoonlijk 

om 14u aan het lokaal, maar sluiten om 17u af aan zaal Meulentiende, waar onze 

mosselsouper doorgaat! Alle info hieromtrent vindt u op de site! 

 

Stevige linker, 

De leiding 

 

 

 



Maandprogramma Welpen November
05/11

Vandaag is een grote dag! Het is namelijk belofte en dat wil zeggen dat we om 9u
afspreken aan het lokaal voor een beloftespel en de laatste voorbereidingen. Meer info
voor al wie de belofteceremonie in de namiddag wil meemaken vind je op
https://www.svhouzee.be/evenementen/belofte-2022-jij-komt-toch-ook/

12/11

De Voortrekkers die volgend jaar leider worden, komen vandaag eens proeven van de
welpentak. Ze hebben een super graaf spel voorzien, dus wees er zeker bij om 14u aan
het lokaal.

19/11

Aandacht! Aandacht! Vandaag kunnen jullie je eerste badge van het jaar verdienen! De
fietsbadge! Kom dus zeker om 14u naar het lokaal en vergeet je fiets niet mee te
brengen!

26/11

Vooraleer we ’s avonds lekkere mosselen (of een curryworst voor de viesneuzen onder
ons) gaan eten, zullen we tijdens de vergadering het centrum van Turnhout onveilig maken
tijdens een mega tof stadsspel! Afspraak om 14u aan de Meuletiende.

Belangrijk! We openen en sluiten af
aan feestzaal de Meuletiende waar
jullie aansluitend kunnen aanschuiven
bij onze mosselsouper (meer info:
https://shop.svhouzee.be/mosselen/)

Een stevige linker,

Akela, Rama, Kaa, Baloe, Jacala & Chil

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


 

 

  

  

  

 

Maandprogramma Jong-Verkenners november 

5 november 

Vandaag is dé dag van onze jaarlijkse belofte, we spreken om 9u af aan het lokaal en 

sluiten af met lekkere koffiekoeken, tot dan ! 

.12 november 

We spreken vandaag af om 14u aan het lokaal om het lekkernijenspel te spelen, maar deze 

keer met een twist.  

19 november 

Deze vergadering zal vol verassingen zitten, maar neem zeker je zwemgerief mee. 

We spreken om 14u af aan het lokaal, rara wat zal het toch zijn ?? 

26 november 

Haal je beste looks maar boven want vandaag hebben we een vergadering samen met de  

Gidsen, we spreken om 14u af aan het lokaal ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mosselsouper 

zaterdag  

26 november 
in zaal Meuletiende 

van 17h00 tot 21h00  

Rechtstreeks inschrijven via QR code  
https://shop.svhouzee.be/mosselen 

 

https://shop.svhouzee.be/mosselen/


 Maandprogramma Verkenners November 

 5 november 

 We spreken vandaag om 11u aan het lokaal af voor de belofte. Vergeet je zeker niet in te 
 schrijven voor de koffiekoeken. 

 12 november 

 Vandaag hebben we onze jaarlijkse quiz in de futur we verwachten jullie om 14u aan het 
 lokaal. In de avond is het baraque futur zeker allemaal komen!! 

 19 november 

 Deze zaterdag spreken we af om 14u aan het lokaal voor de all-sports-golf vs trickshot 
 vergadering. 

 26 november 

 We verwachten jullie om 9u aan het lokaal voor een leerrijke dag. We kijken er naar uit wat 
 jullie allemaal al kunnen, en leren jullie verschillende technieken aan d.m.v een spel. 



Maandprogramma Voortrekkers

Zaterdag 5 november

Onze jaarlijkse belofte staat voor de deur. We denken vandaag na wat we willen
beloven en hier gedurende dit jaar ook aan gaan houden. We houden jullie op de
hoogte via persoonlijk bericht wanneer je op de scouts verwacht wordt.

Zaterdag 12 november

Spannend hé! Vandaag staat jullie eerste stage gepland. Kom naar de scouts met
een rugzak vol enthousiasme en laat het beste van jezelf zien. Veel succes bij de
welpen!

Zaterdag 19 november

Met een korte nacht achter de rug ruimen we alles op van de dropping. Jullie worden
om 13u30 verwacht aan het lokaal.

Zaterdag 26 november

Over deze datum is er nog wat onduidelijkheid. De leiding had een activiteit voor
jullie gepland, maar we kregen onlangs een aanvraag voor een jobke. We laten jullie
iets weten via de whatsappgroep.

Een stevige linker:
Elias, Wijnand en Pieter



 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 


