
Voor onze jong verkenners staat er weer een maand vol plezier op het programma! 

 

Wie zich nog moet inschrijven kan dit online op de site https://scoutslille.be/ doen.  

Kentekens voor op het hemd kan je krijgen op de scouts, deze zitten in het lidgeld inbegrepen. Lidgeld is 

dit jaar weer 40 euro, meer info over het lidgeld betalen vind je terug op de site. 

 

Vrijdag 4 tot zaterdag 5 november 

van 19u00 tot 12u00 

Jongverkenner zijn is niet iets dat je zomaar bent, je moet het waardig zijn. De scouts die hun overgang 

nog niet gedaan hebben, zullen zich na vandaag dus eindelijk een ‘waardig jongverkenner’ mogen 

noemen. Diegene die hun overgang al hebben gedaan worden om 19u verwacht aan het heem, de rest 

verwachten we om 20u aan het scouts lokaal. De volgende dag zijn we om 12u terug. ALLEMAAL MET DE 

FIETS! 

Zie volgende pagina voor meer info. 

 

Zaterdag 12 november 

van 13u30 tot 16u30 

Jullie leiding weet natuurlijk al langer dat iedereen graag met vuur speelt. Wie dat thuis niet mag kan 

vandaag zijn kans grijpen en die prehistorische verlangens nog is bovenhalen. Om ter coolste ontwerp 

met stekskes dus! Van 13u30u tot 16u30 op de scouts! 

 

Zaterdag 19 november 

Van 19u00 tot 22u00 

Vanavond zal jullie navigeerorgaan stevig op de proef gesteld worden. Om 19u paraat aan het 

scoutsheem. Doe stevige schoenen, warme kleren en een fluohesje aan. We eindigen rond 21u. 

 

Zondag 27 november 

van 13u30 tot 16u30 

Het is nooit te vroeg om met de voorbereiding van het kamp te beginnen! Vandaag zullen we een 

essentiële vaardigheid verwerven, eentje die typerend is voor een echte scout. De vergadering start om 

13u30 en eindigt om 16u30. 

  

https://scoutslille.be/


Beste JV en ouder 

Het nieuwe scoutsjaar is aangebroken, er zijn weer een hoop nieuwe JV’s. Daarom is het eens tijd om onze 

jaarlijkse traditie boven te halen, de overgang. Deze zal doorgaan van vrijdag 4 november vanaf 19u00 

voor diegene die hun overgang al gedaan hebben en vanaf 20u00 voor wie zijn overgang nog moet doen 

tot zaterdag 5 november 12u00. We zullen samen aan de scoutslokalen vertrekken en aankomen. 

 

Belangrijk!!! We rijden met de fiets naar onze slaapplaats, dus neem allemaal een fiets mee met een 

voor- en achterlicht en een fluovestje. Al hun bagage dat ze meenemen moet in hun rugzak vervoerd 

worden naar de slaapplek. 

 

Wat nemen we mee? 

- Matteke (Geen veldbed! Deze nemen te veel plek in, in de tent.) 

- Slaapzak 

- Kopkussen 

- Pyjama 

- Slechte kleren aandoen 

- Eetgerief 

- Zaklamp 

- Toiletgerief 

- Wasgerief 

- Stevige stapschoenen 

- Degenen die hun overgang doen een extra paar kleren. 

- Kleed je naar gelang de weersvoorzieningen 

 

Gsm’s, horloges en andere elektronica laten we thuis. Zorg dat je goed gegeten hebt voor je naar de 

scouts komt. 

 

Als er vragen of opmerkingen zijn kan je steeds terecht bij de leiding, ook voor en na de vergaderingen. 

Hopelijk tot op de volgende vergadering!  

 

Een stevige linker,  

de leiding  

JV Leiding 2022 – 2023: 
 
Kobe Balemans (takleider)                    kobe.balemans18@gmail.com       Tel.: +32 471 84 50 30 
Jens De Cnodder (kassier)                     jens.de.cnodder@gmail.com 
Pallieter Dries 
Daan Janssen 
Bram Tops 
Kobe Cuylaerts 
Arno Neefs 
Brent Pelkmans 

mailto:kobe.balemans18@gmail.com
mailto:%20jens.de.cnodder@gmail.com

