
Hoi verkenners, 

Waarom geen aspi’s vraag je je waarschijnlijk af?! Dit jaar zijn er geen aspiranten en juniors, we 

vormen één groep. DE VERKENNERS! De verkenners hebben dit jaar een volledig nieuwe leiding 

groep, zij zullen jullie een super-tof-kei-cool scoutsjaar bezorgen. 

Eerst even wat algemene informatie: 

 Scoutsvergaderingen van september tot herfstvakantie + paasvakantie tot einde: ZEILEN 

We spreken af op het BLOSO domein Spaarbekken in Nieuwpoort. Deze vergaderingen gaan 

door van 13u30 tot 18u. Waar precies? zie kaartje 

Best spreek je af met andere ouders om te carpoolen… 

Belangrijk: reservekledij + handdoek meenemen. Best neem je ook een koekje/fruit en 

drankje mee.  

Neem ook een balpen en mapje mee waar je blaadjes kan in stoppen. Om een goeie zeil(st)er 

te worden dienen jullie af en toe wat theorie te kennen. 

Indien het regent of slecht weer is én de leiding heeft een sms gestuurd dat we niet gaan 

zeilen gelden de afspraken zoals buiten het vaarseizoen. 

 
 

  Scoutsvergadering buiten het vaarseizoen: we spreken af aan het scoutslokaal in De Panne. 

Deze vergaderingen gaan door van 14u tot 17u. Indien er uitzonderingen zijn of je moet iets 

meenemen staat dit in de kalender.  

Verkenners dragen een scoutshemd, dit kun je aankopen in de FOS Shop. De FOS shop is open voor 

en na de scoutsvergadering. Jouw welpentrui mag je natuurlijk nog altijd dragen onder het 

scoutshemd. Draag ook kleren en schoenen die vuil mogen worden. 

Elke zaterdag zijn we in perfect uniform aanwezig = hemd, scoutsdas en dasknoop, blauwe broek of 

rok.  

 



Wie is de nieuwe leiding? 

 Stralende Stormvogel (Shana Delanghe) - Takleidster 

GSM nummer: 0497/35 23 30 

shanadelanghe@hotmail.com 

 Berekende Klimbaars (Loris Decoster) 

 Volhardende Ramora (Peter Decoster) 

 Karel Reynaert 

Indien er vragen of problemen zijn kun je altijd een mailtje of sms sturen naar Shana. Voor en na de 

scoutsvergadering kun je altijd terecht bij de leiding met vragen. 

 

Stevige linker, 

de leiding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kalender  (Tip: hang deze kalender op in de keuken op het prikbord, frigo,… Zo weet je altijd 

welke activiteit er is.) 

8 september: eerste scoutsvergadering – 14u tot 17u @ scoutslokaal De Panne 

Joepie het is terug scouts! Vandaag maken we kennis met de nieuwe groep. 

Neem gerust nieuwe leden mee! Hoe meer zielen, hoe meer vreugde. 

15 september: Zeilen 

Hopelijk schijnt de zon en kunnen we kennis maken met de optimisten. 

Vandaag gaan de nieuwe verkenners voor het eerst in een bootje zitten. 

22 september: Zeilen 

Misschien kunnen we vandaag als eens echt zeilen? 

29 september: Zeilen 

! vergeet jullie niet in te schrijven voor de BBQ. 

6 oktober: jaarlijkse scouts BBQ 

Vandaag is er geen scoutsvergadering in de namiddag. We verwachten jullie 

allemaal ’s avonds op de BBQ.  

13 oktober: Zeilen 

Hopelijk zijn we nog niet alles vergeten wat onze leiding vertelde over hoe we 

moeten zeilen. Eerst even wat opfrissing en daarna vliegen (achja zeilen) we er  

weer in. 

20 oktober: Zeilen 

Misschien de laatste keer dat we kunnen zeilen... Neem best een extra trui mee 

want het kan al fris zijn. 

27 - 28 oktober: BIVAK! 

Ons eerst verkennersbivak is in aantocht. Noteer deze datum alvast in jouw 

agenda zodat je zeker aanwezig bent. Verdere informatie volgt! 

3 november: geen scoutsvergadering 

Na ons bivak van vorige week moeten we allen een beetje uitrusten. Geniet van 

jullie vakantie! 

 


