
Seintoren Verkenners 2022-2023

Seintoren 2de semester

Beste verkenners en ouders,

Het is weer tijd voor het 2de semester van het scoutsjaar. Ook nu zullen wij ons best

doen om er altijd een spetterende zondagvoormiddag van te maken en jullie klaar te

stomen voor ons onvergetelijk kamp in juli.

Blijf dus zeker niet in je bedje liggen, maar kom naar onze fantastische activiteiten!

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 :

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 2: 3-5 maart

o Verkenner Ontbijt: 12 maart (6u30 - 12u)

o hike: 11-14 april

Uniform

De tekens moeten op het uniform komen zoals op de afbeelding.

De Verkenners dragen op elke vergadering een groene of bruine broek, een
scoutstrui (eigen bruine of groene trui mag ook) en scoutshemd.
Daarnaast dragen ze steeds beige scoutssokken en botinnen!



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


Zaterdag 21 januari: filmavond

Vanavond kijken we gezellig een film met een snackje. De deuren van

cinemazaal zullen toegankelijk zijn van 19:30 tot 22:00.

Zondag 29 januari: Cafesportvergadering

Een van de vele zalen van de Zillion stond bekend om de verschillende

soorten cafésport. Darts, nageltje klop, biljarten, … alles was

aanwezig in die zaal . Ben jij de Frank Verstraeten van cafésport?

Zondag 5 februari: Famizo

Deze zaterdag moeten jullie geen feestjes afzeggen

voor de scouts. Geniet er van!

Zondag 12 februari : Schildenspel

vandaag staat er weer een absolute klassieker op ons te

wachten. Hopelijk is jullie verdediging even waterdicht als

die Frank Verstraeten in de rechtbank. (Hopelijk zelfs net

iets beter)

Zondag 19 februari: Game vergadering

Wie kan het de code in het pac-man spel van Frank Verstraeten vinden? Vandaag toveren we de

scouts om en zullen we meer technologie verzamelen dan wat er in de hele zillion tezamen aanwezig

was!

Zondag 26 februari: Kookvergadering
(Deze vergadering duurt tot 13 uur)

Vandaag gaan we de recepten van het ijsjessalon

van mama Verstraeten op de proef stellen. Of

zullen we toch maar hamburgers maken? (btw: dit

is een kook vergadering jongens, geen coke

vergadering)



3-5 maart: Takweekend

Of dat we een heel weekend gaan feesten op de harde

bassen van de zillion? Misschien…

Verder info volgt nog via mail

Zondag 12 maart: Verkennerontbijt (6u30 - 12uur!)

Verplicht komen! We hebben jullie hulp écht nodig! Zeg op tijd maar die voetbal- en hockeymatchen

af, vandaag heeft de scouts zeker voorrang!

Meenemen: fiets + winkelzak

Zondag 19 maart: Zwemmen

Naar goede gewoonte wordt het zwembad van brasschaat voor een voormiddag overgenomen om er

een waar feestje te bouwen!

Meenemen: fiets, zwemgerief (spannende zwembroek)

verdere info volgt nog

Zondag 2 april: Famizo

Geniet van de vakantie!

Zondag 9 april: Famizo

Nog eventjes en dan vertrekken we alweer met z’n

allen op weekend!!!

Dinsdag 11 tot Vrijdag 14 april: Hike

Meer info volgt via mail



Zondag 23 april: Jachtseizoen

Jagen zoals er in de club gedaan wordt,

dat staat vandaag op de planning!

Zondag 30 april: Wisselvergadering

Veel plezier met de andere leiding!

Zaterdag 6 mei: Scherpenheuvel

Vandaag halen we onze stapschoenen weer boven om een fikse wandeling naar scherpenheuvel te

maken.

Zaterdag 13 mei: Verrassing

Jammer genoeg is het al de laatste vergadering, maar we zullen er nog een onvergetelijke avond van

maken!

Zondag 14 mei: Infomoment kamp

Zondagmiddag organiseren wij een infomoment over ons buitenlands kamp voor zowel jullie als jullie

ouders. Meer info zal nog volgen, maar communiceer dit alvast naar jullie ouders door zodat zij zeker

aanwezig kunnen zijn!!!

Tot op Kamp!


