


WVK(WereldVerkennerKampioenschap)

Contact
Naam: Edeline De Wandelaer
Functie: Financiën
Totem: Lentegloedgele gepassioneerde kauw
Lievelingsvoetballer: Michy Batshuayi
Leeftijd: 15 Oktober
GSM-nummer: +32 485 94 19 50
E-mail: edeline.dewandelaer@gmail.com

Naam: Hadewych Janssens
Functie: Communicatie
Totem: Amethistoranje Charmante Hop
Lievelingsvoetballer: Jeremy Doku
Verjaardag: 2 Juni
GSM-nummer: +32 474 22 45 39
E-mail: hadewych.janssens@gmail.com

Naam: Mamush Grispen
Functie: Vieruurtjes
Totem: Maangeel Joviaal Damhert
Lievelingsvoetballer: Kevin De Bruyne
Verjaardag: 5 Juni
GSM-nummer: +32 483 75 40 11
E-mail: mushe2002@gmail.com

Naam: Nina Vertommen
Functie: Administratie
Totem: Waterleliewitte Elegante Wasbeer
Lievelingsvoetballer: Thibaut Courtois
Verjaardag: 18 Januari
GSM-nummer: +32 489 74 47 43
E-mail: ninavertommen13@gmail.com

Voor vragen, wist-je-datjes over jullie zonen, belangrijke mededelingen ... mag je ons altijd
aanspreken voor of na de vergadering. We zijn ook bereikbaar via ons e-mailadres:
verkenners@scoutsherent.be . Er is nog steeds een probleem met de mailinglijsten. Moest
je onze mails niet ontvangen, aarzel dan niet om ons op dit e-mailadres te contacteren. Al
onze communicatie naar de ouders toe verloopt via mail en Whatsapp. De Whatsappgroep
gebruiken we vooral voor last-minute berichtjes. Enkel de beheerders kunnen berichten
sturen, ouders kunnen hier niet op antwoorden – geen spamgevaar dus! Jullie krijgen via
mail een link waardoor jullie, bij het openen van die link, rechtstreeks in de groep worden
toegevoegd.
Heb je vragen voor de groepsleiding dan kan je hen bereiken op
groepsleiding@scoutsherent.be
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4-uurtjes
Elke zondag krijgen de verkenners een 4-uurtje. Dit samen met het lidgeld kost €48 dat
gestort mag worden op BE op naam van … met vermelding:
‘naam van je verkenner, geboortedatum en ‘verkenner’. Wij hopen dat deze en andere
kosten van de scouts betaalbaar zijn. We willen zeker vermijden dat iemand omwille van
financiële redenenen niet kan deelnemen aan onze scoutsactiviteiten. Daarom zijn er
verschillende mogelijkheden uitgewerkt om de financiële last die onze jeugdbeweging
mogelijk met zich meebrengt wat lichter te maken. Wij zoeken in alle vertrouwen graag mee
naar een oplossing.

De zondagen
WAAR: De Witte Villa – Kouterstraat 92B.
WANNEER: Elke zondag van 14u00 (stipt!) tot 18u (tenzij specifiek anders vermeld in het
boekje of via mail/whatsapp).
HOE: Iedereen wordt met de fiets verwacht. Zie dat deze helemaal in orde is. Denk aan
voor-en achterlicht, fluohesje en helm.
UNIFORM: Iedereen wordt verwacht in piekfijn uniform, zijnde scoutshemd, das en groene
korte broek. Het niet dragen van het uniform heeft gevolgen tijdens de opening dus: een
gewaarschuwd verkenner is er twee waard.
PROTIP: schrijf overal je naam in want als 30 verkenners hetzelfde dragen, kan er al wel
eens iets verwisseld worden.
WAT NIET: GSM/smartphones worden afgegeven aan het begin van de vergadering en
veilig opgeborgen door de leiding.

Wij verwachten dat élke vergadering die je niet aanwezig kunt zijn, je iets laat weten
via een kort berichtje. Zo hebben wij op voorhand een idee van hoeveel verkenners
we kunnen verwachten.



Beloftetekst

Elke opening zeggen wij de beloftetekst op. Handig is als je dit afdrukt en in de borstzak van
je uniform steekt zodat je het bij de opening erbij kan halen tot je het vanbuiten kent.

Bij de verkenners sluiten we elke vergadering af met het avondlied dat als volgt gaat:
Ik ben scout
Ik verken de wereld,
ik val, ik tuimel en ik sta weer op.
Ik wil mijn best doen.

Ik ben scout, tussen scouts en gidsen.
Daarom beloof ik
me in te zetten voor mijn groep.
want mijn werk is ploegwerk,
en onze inzet verzet bergen.

Ik ben scout, tussen scouts en gidsen,
hier & nu; ginds & morgen
het spel dat we spelen is niet luchtledig.
Samen willen we de wereld verdraaien

Ik ben scout/gids, tussen scouts en gidsen,
in de wereld zo hoop ik op iets meer dan wat ik zie.
Ik hoop dat wat ik doe niet voor niets is,
ik geloof dat wat we doen zin heeft,
ik beloof dat het niet om het even is.

Avondlied
Bij de verkenners sluiten we elke vergadering af met het avondlied dat als volgt gaat:
O Heer, d’avond is neergekomen,
de zonne zonk, het duister klom.
De winden doorruisen de bomen
en verre sterren staan alom...
Wij knielen neer om u te zingen
in ‘t slapend woud ons avondlied.
Wij danken u voor wat we ontvingen,
en vragen, heer, verlaat ons niet!
Scouts en Leiders, knielen wij neder,
door de stilte weerklinkt onze beê
Luist’rend fluist’ren kruinen mee
en sterren staren teder.
Geef ons Heer, zegen en rust en vreê.



Vergaderingen
24/9: Selectie wordt bekend gemaakt
1/10: Benefietje.3020
2/10: Geen vergadering

→ Laatste keer op de lappen voor het toernooi begint.
9/10: Eerste training van FC De Verkenners

→ Deze vergadering ontdekken jullie de sterktes en zwaktes van elke spelers van dit
team!

14/10: Wijnproeverij ouders
→ Informatie volgt.

15/10 Ed jarig
16/10: België - Kroatië

→ De eerste match is meteen een klepper. De verkenners moeten scherp staan.
23/10: Thuismatch

→ Deze match vindt plaats in Herent. Verliezen is geen optie.
28-30/10: Weekend op het Centrum

→ Teambuilding om de ploeg-spirit te verbeteren
→ Informatie volgt.

6/11: België - Italië
→ Een nieuwe strategie wordt uitgelegd.
→ Info-avond buitenlands kamp voor de ouders. Extra informatie volgt.

13/11: De nationale voetbalploeg zet zich voor het milieu! Meer info volgt
20/11: Etentje met de ploeg

→ Het is eetfeest! Verdere informatie volgt
27/11: België - Marokko

→ nieuwe truitjes worden uitgetest
3/12: De sint komt de brave spelertjes belonen

→ Informatie volgt
9/12: Concurrentie checken

→ filmavond op vrijdag ter ontspanning van de examens
10/12: Wijn en pralines afhalen

→ Informatie volgt
16/12: Kerstfeestje

→ De competitie wordt even stilgelegd om de geboorte van jezus te vieren
25/12: Geen vergadering
1/1: Geen vergadering
8/1: Geen vergadering

→ We kruipen achter de boeken om een nieuwe strategie te verzinnen
15/1: België - Frankrijk

→ De nieuwe strategie wordt in de praktijk gebracht
18/1: Nina jarig
22/1: Geen vergadering
29/1: De strategie wordt herbekeken
5/2: geen vergadering (lesvrije week voor de leiding)
12/2: Onze overwinning vieren want onze nieuwe strategieën hebben gewerkt!


