
Beste ouders en jongverkenners, 
 
Het is bijna zover! Het eerste takweekend is in zicht! Dit weekend draait alles rond survival. 
Hieronder volgt alle informatie die jullie nodig hebben om er een fantastisch weekend van te 
maken. 
 

Wanneer? 
 
Het weekend zal plaatsvinden van vrijdag 28 oktober tot en met zondag 30 oktober. De 
jongverkenners worden vrijdag om 19u op de scouts verwacht met een volledig in orde fiets 
(werkende lichten en remmen, banden opgepompt, …) en in perfect uniform. Wij raden het 
uw zoon sterk aan om een helm te dragen! Het weekend eindigt zondag om 16u op de 
scouts. 
 

Waar? 
 
Het adres is Sint-pauluslaan 14 Westmalle 
(drieboomkensberg). De leden zullen hier zelf naartoe 
fietsen onder begeleiding van de leiding + voorstam. 
 

Bevestigen 
 
Gelieve voor woensdag 26 oktober een berichtje te sturen via Whatsapp naar het nummer 
0491529938 (Willem) om te bevestigen of uw zoon al dan niet meekan op dit weekend. De 
weekendprijs bedraagt 35 euro, gelieve dit bedrag voor donderdag 27 oktober te storten 
op volgend rekeningnummer:  
BE80 9730 3293 5877 (met de vermelding “Survivalweekend - naam van uw zoon”). 
 

Wet en gebed 
 
Tijdens dit weekend worden de patrouilles verdeeld. We 
verwachten dat alle jongverkenners de wet en het gebed 
kennen!!! Als u die nog niet kent (2de en 3de jaars, shame on 
you!), kan je de wet en het gebed terugvinden in de seintoren van 
de jv’s: 
https://www.de14.be/index.php/takken_de14/jong-verkenners/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wat nemen we mee op weekend?   
 
We raden aan om op alle spullen en kledingstukken de naam van uw zoon te schrijven, 
zodat we verloren voorwerpen snel kunnen terugvinden.   
 
● Slaapzak en matje 
● Pyjama 
● Gamel en bestek 
● Voldoende warme truien, broeken, T-shirts 
● Voldoende proper ondergoed 
● Warme sokken 
● Regenkledij 
● Toiletgerief: tandenborstel, tandpasta, deo, … 
● Eventuele persoonlijke medicatie (steek dit in een zakje met je naam op en geef het 

af aan de leiding) 
● Bottines 
● Sportschoenen + sportkledij (die vuil mogen worden) 
● Zwembroek en handdoek 
● Eventueel een spelletje, strip of boekje voor tijdens platte rust 
● Zaklamp 
● Kopie van identiteitskaart 

 

Wat laten we thuis?   

● Slecht humeur  
● Gsm, ipod, …  
● Horloge 
● Kostbare spullen 
● Snoepgoed 

 
 


