
Beste ouders en Verkenners,   

Het eerst takweekend is aangebroken!  

Hieronder volgt alle informatie om er een fantastisch weekend van te maken.   

Wanneer?   

Het weekend zal plaatsvinden van vrijdag 28 oktober tot en met zondag 30 
oktober.  

Waar? 

Wij verwachten de verkenners op vrijdag om 20u op de scouts in perfect 
uniform. Het weekend eindigt zondag om 16u op het scoutsterrein. 

Weekendplaats: Sint Pauluslaan 14, 2390 Malle (Drieboomkensberg) 

Bevestigen…   

Gelieve voor woensdag 26 oktober een berichtje te sturen via Whatsapp 
naar volgend nummer: +32497151142 om te bevestigen of uw zoon al dan 
niet meekan op weekend. De weekendprijs bedraagt 35 euro, gelieve dit 
bedrag voor donderdag 27 oktober te storten op volgend rekeningnummer: 
BE58 9730 3293 6079 (met de vermelding “Verkennerweekend – naam 
van uw zoon”).  

Wet en gebed   

 

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. 

 

Wat nemen we mee op weekend? 

We raden aan om op alle spullen en kledingstukken de naam van uw 
verkenner te schrijven, zodat er geen verloren voorwerpen achterblijven. 
 Slaapzak en matje 
 Pyjama 
 Gamel en bestek 
 Voldoende warme truien, broeken, T-shirts 
 Voldoende proper ondergoed 
 Warme sokken 
 Regenjas 
 Toiletgerief: tandenborstel, tandpasta 
 Eventuele persoonlijke medicatie (steek dit in een zakje met je naam op en geef het 

af aan de leiding) 
 Bottinen 
 Zakmes  
 Zaklamp 
 Identiteitskaart 
 Keukenhanddoek 
 TENT! (Op buitenlands kamp zullen de verkenners altijd in hun eigen tentjes moeten 

slapen, ze moeten deze tent ook overal mee naartoe nemen in hun rugzak.  
We raden aan dat 2 verkenners 
een lichte tent voor 2-3 personen 
kopen, GEEN 2 seconden tent.) 

 

Wat laten we thuis?  

 Slecht humeur  
 ipod, …  
 Horloge 
 Kostbare spullen 
 Snoep 

 
 GSM mag mee om de weg naar 

drieboomkensberg op te zoeken, 
maar op eigen risico.  
Nadien zal deze tijdens het 
weekend niet meer gebruikt 
worden. 
 


