
Beste ouders en jongverkenners,   

Het tweede takweekend is in aantocht! Hopelijk hebben jullie er opnieuw ontzettend veel 
zin in! Hieronder volgt alle informatie om er een fantastisch tweede weekend van te maken. 
Dit weekend staat in thema van Disney, dus neem een leuk kostuum of outfit mee in thema 
van een Disney film. Niet denken dat je stoer bent zonder outfit! Als iedereen moeite doet, 
is dit dubbel zo leuk! 

 

Wanneer?   

Het weekend zal plaatsvinden van vrijdag 3 maart tot en met zondag 5 maart. De  
jongverkenners worden op vrijdag om 20u verwacht op de WEEKENDPLAATS in perfect 
uniform. Het weekend eindigt zondag om 16u op de SCOUTS. De jongverkenners kunnen 
dus worden opgehaald in Schoten. 

Waar?   

Het adres is Slachthuisstraat 15C, 2300 Turnhout (Zeescouts Taxandria) 
 

Bevestigen…   

Gelieve voor woensdag 1 maart een berichtje te sturen via Whatsapp naar Willem 
(+32491529938) om te bevestigen of uw zoon al dan niet meekan op weekend. De 
weekendprijs bedraagt 35 euro, gelieve dit bedrag voor donderdag 2 maart te storten op 
volgend rekeningnummer: BE80 9730 3293 5877 (met de vermelding “takweekend – 
naam van uw zoon”).  

Wet en gebed   

We verwachten dat de wet en het gebed nu zeker goed gekend zijn. Elke 
jongverkenner zou deze nu met volle borst moeten kunnen uitroepen. 

Wet: 

Een jongverkenner is een eerlijk en blij kameraad. Hij doet mee en zet zich in. Hij wil 
winnen en kan verliezen. Hij is een opmerkzaam ontdekker. Hij leeft oprecht 
tegenover God. Hij is fijn in zijn optreden. Hij draagt zorg voor hetgeen hij gebruikt. 
Hij helpt graag waar hij kan.  

Gebed:  

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



gegeven hebt. Help elk van ons een goede vriend te zijn en zo geluk en vreugde te 
brengen. ‘Takleider’: Sint-Joris scoutspatroon, (allen): Bid voor ons. 

 
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 
● 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) 
● Bottines 
● Sportschoenen + sportkledij 
● Zwembroek en handdoek 
● Eventueel een spelletje, strip of boekje voor tijdens platte rust 
● Zaklamp 
● Kopie van ID  
● Keukenhanddoek 
● Verkleedkleding in Disney thema 

Wat laten we thuis?   

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

 

 


