
Seintoren Verkenners 2022-2023

Seintoren 1ste semester

Beste verkenners en ouders,

Na een bangelijk kamp is het tijd om een nieuw scoutsjaar af te trappen. Jullie zullen

dit jaar een paar toffe leiders moeten missen, maar wees niet getreurd want wij staan

klaar met een nieuwe groep fantastische gasten! Dus laat jullie GSM’s op de komende

zondagvoormiddagen en zaterdagavonden maar thuis want de leiding gaat dan

enkele leuke activiteiten ineensteken om ons ten volle te amuseren!

Opdat dit scoutsjaar zo goed mogelijk zou kunnen verlopen zijn er allereerst enkele

basisafspraken die u als verkenner nu wel vanzelfsprekend zullen lijken.

 ●  Verkenners komen naar elke vergadering in perfect uniform, op tijd en met

de fiets.

 ●  Tenzij anders vermeld start een vergadering altijd aan de scoutslokalen.

 ●  Het aanvangsuur voor onze vergadering is 9:15 en duurt tot 12:00.

 ●  Indien er een iets tussenkomt en u niet naar de vergadering zou kunnen

komen laat u dit liefst 3 dagen op voorhand al weten zodat wij als leiding de

vergaderingen optimaal kunnen voorbereiden. Dit kan via de nummer van

Pieter Suy (tel : 0497/15.11.42) of via het mailadres van de verkenners:

verkenners@de14.be

 ●  Wet en gebed horen gekend te zijn vanaf de eerste vergadering:

 Wet :

Als verkenners willen wij oprecht tegenover onszelf, de anderen en God samen

een weg zoeken in de wereld van mensen, alles naar juiste waarde leren

schatten en dienstbereid een antwoord geven. Daarom willen wij als vrienden

tezamen leven, ons harden in de natuur, de wereld exploreren en ons

bekwamen om eerlijk, stijlvol en blij de aanvaarde taken te voltooien.

 Gebed:

Heer, wij zijn blij als kameraden samen te zijn. Wij danken u dat Gij ons aan

elkaar gegeven. Help elk van ons een goede vriend te zijn en zo geluk en

vreugde te brengen.



• Belangrijke data:

o weekend 1: 28-30 oktober

o Verkenneravond: 26 november

o weekend 2: 3-5 maart

o hike: 11-14 april



Leiding:

Naam Functie Telefoonnummer Totem

Pieter Suy Takleider,

EHBO,

Communicatie

0497/15.11.42 Aangename

Mier

Pieter Hendrikx Webmaster 0474/24.65.18 Avontuurlijke

Newfoundlander

Simon Van Nimmen Kas 0497/45.45.03 Standvastige Capra

Raf Vissers Ledenbeheer 0487/17.74.04 Guitige Spitsvogel

Alec Van Impe Materiaal,

Lokaal en terrein

0471/56.21.32 Vlotte Kea

Bij vragen of opmerkingen kan u altijd bij de leiding terecht. U kan
een mailtje sturen naar verkenners@de14.be, ons aanspreken na de
vergadering of als het dringend is telefoneren. (Bij voorkeur naar
onze takleider Pieter Suy)

mailto:jongerverkenners@de14.be


Zondag 2 oktober: Vlottentocht (Hele Dag)

Het is nog eens tijd om de bink in jezelf los te laten en

de KSA belachelijk te maken!

Voor echte gypsys, geboren op een boot, zou dit geen enkel probleem

moeten zijn.

Meenemen: Zwemgerief en lunch

Zondag 9 oktober: Brainiac

The Peaky boys zijn door hun legerdienst in Frankrijk

tijdens WO1 echte demolition experts geworden.

Vandaag stellen we deze skills op de proef!

Zondag 16 oktober: Famizo

Lekker uitslapen.

Zondag 23 oktober: Youtube vergadering

Tijd om eeuwige faam te verdienen!

28-30 oktober: Takweekend

Meer info volgt via mail…

Zondag 6 november: Sportvergadering

Bulking season begint!!! Maak je borst nat en haal je

innerlijke Joel Beukers maar naar boven!

Zondag 13 november: Minigolf

Haal je mooiste ruitjestrui maar uit de kast, want er wordt verwacht dat je met de trui gedrapeerd

over de schouder in stijl aankomt op de scouts.

Zondag 20 november: Verrassingsvergadering

Soms moeten ook de generaals hun handen eens vuil maken.

Meenemen: werkhandschoenen



Zaterdag 26 november: Verkenneravond (Hele dag)

Spam al je vrienden en familieleden want ze zullen jullie voor

één keer kunnen zien werken, terwijl ze zelf een culinair

orgasme ervaren!!

Meer info volgt…

Zaterdag 3 december: Sinterklaasvergadering
Avondvergadering van 19:30-22:00

Vandaag zal de heilige Sint onze scouts opnieuw bezoeken. Dit

gaat gepaard met het nodige snoep en leuke activiteiten. Allen

aanwezig!

Zaterdag 10 december: Casino
Avondvergadering van 19:30-22:00

Trek allen je schoonste pak aan en neem een dikke

portefeuille mee! Dit is het hoogtepunt van het jaar

voor de big spenders en casanova’s. Vrouwelijk schoon

zal voorzien worden!

Zondag 18 december: Famizo

Blijf maar lekker in jullie bed.

Zondag 25 december: Famizo

Geen scouts vandaag. Veel plezier op de familiefeesten.

Zondag 1 januari: Famizo

Gelukkig Nieuwjaar!



Zondag 8 januari: Filmontbijt

Na al dat gefeest is het tijd om ons eens te ontspannen. Neem allen jullie slaapzakken en dekentjes

mee dan kijken we samen een leuke film.

Zaterdag 14 januari: Pudding Quiz

Een pittige quiz en een gigantische pot pudding, meer hebben we niet nodig om er een goeie avond

van te maken.

TIP: Laat zeker plaats over na het avondeten voor een dessertje!

Helaas zit het eerste semester er al op, maar wees
niet getreurd, er staat nog een tweede bangelijk

semester op jullie te wachten!

Pieter H, Raf, Pieter S, Simon en Alec



DATUM ACTIVITEIT EXTRA / OPMERKINGEN

vrijdag 7 oktober 2022
zaterdag 8 oktober 2022

zondag 9 oktober 2022 confituurverkoop akabe

vrijdag 21 oktober 2022
zaterdag 22 oktober 2022 Meet & greet (ouders)

zondag 23 oktober 2022 Hamburgerverkoop gidsen

vrijdag 28 oktober 2022
zaterdag 29 oktober 2022

zondag 30 oktober 2022

vrijdag 18 november 2022
zaterdag 19 november 2022

zondag 20 november 2022 Herfstopkuis Herfstdrink/marsepeinverkoop

vrijdag 25 november 2022
zaterdag 26 november 2022 verkenneravond

zondag 27 november 2022 …

vrijdag 16 december 2022 kerstbar voorstam
zaterdag 17 december 2022

zondag 18 december 2022 Famizo

vrijdag 3 maart 2023
zaterdag 4 maart 2023

zondag 5 maart 2023

vrijdag 10 maart 2023
zaterdag 11 maart 2023

zondag 12 maart 2023 Verkennerontbijt

vrijdag 17 maart 2023
zaterdag 18 maart 2023 Gidsenavond

zondag 19 maart 2023 …
vrijdag 7 april 2023

zaterdag 8 april 2023
zondag 9 april 2023 Famizo

maandag 10 april 2023
dinsdag 11 april 2023 Enkel voor Jv, Jogi, gidsen, verkenners en voorstam

woensdag 12 april 2023
donderdag 13 april 2023

vrijdag 14 april 2023
zaterdag 15 april 2023

zondag 16 april 2023 …
vrijdag 21 april 2023

zaterdag 22 april 2023 Voorstamquiz
zondag 23 april 2023 …

vrijdag 5 mei 2023
zaterdag 6 mei 2023

zondag 7 mei 2023 Scherpenheuvel

vrijdag 12 mei 2023
zaterdag 13 mei 2023

zondag 14 mei 2023 Infomoment kampen

KAMPDATA: kapoenen - akabe 25 - 31 juli
kabouters - welpen 22-31 juli

Jongverkenners - jonggidsen 15 - 31 juli // 18 - 31 juli 
Verkenners - Gidsen afhankelijk van de tickets (ong 3 weken)

Voorstam afhankelijk van de tickets (ong 2 weken + 7 dagen stage)

Techniekenweekend / Hike

Takweekend 2/ Ouderweekend

Voorstamweekend

Takweekend 1
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