JONGVERKENNERS

INFOBRIEF BADGE KAMPEERDER 2019
Beste 2e-jaarsjongverkenners en ouders
Het paaskamp is nog maar net achter de rug en we zijn hier al met de volgende topactiviteit: badge
kampeerder. Dit is het weekend dat volledig in jullie handen ligt en waarop je kan bewijzen of je reeds een
doorwinterde scout bent. Kan je zelf een kampterrein opbouwen, eten klaarmaken, samenwerken met
anderen…?
Op dit weekend kan je zo een mooie groene badge verdienen die je nadien op je mouw kan hangen. Het is
bovendien ook een goede test voor de totemisatie en een goede teambuilding met de groep waarmee je de
rest van je scoutscarrière nog zal afleggen.

Wanneer?
We beginnen eraan op zaterdag 27 april om 16u en eindigen op zondag 28 april om 14u. We blijven hierbij de
hele tijd op het scoutsterrein. Iedereen wordt uiteraard in perfect uniform verwacht. Aansluitend zal er een
gewone scoutsmiddag zijn tot 17u15, waarbij de andere leden kunnen aansluiten. Wie later zal toekomen
(Opendeurdag PTI, sportwedstrijd…), laat ons dit best even weten in een mailtje. Ook wie voor 17u15 zal
vertrekken laat dit best even weten, zodat we te allen tijde weten wie op het scoutsterrein aanwezig is.

Wat neem je best mee?
Alles wat je denkt nodig te hebben en niet zal vinden op de scouts. Een tent, touw, sjorbalken… hoef je dus niet
mee te brengen. Ook eten en drinken zal door de leiding worden voorzien. Wel vragen we jullie om een
stuk(je) vlees, vis, vegetarische burger… mee te brengen voor ’s avonds als je dit wenst. Indien je op zondag
tijdens de scoutsvergadering een break wil kopen, breng je hiervoor best ook een centje mee of je eigen break.

Technieken
Aangezien jullie voor alles zelf zullen zorgen, bekijk je best nog eens onderstaande technieken. De
techniekenbundel vinden jullie op de site onder de knop ‘documenten’ links op het scherm. De meeste
technieken hebben we onlangs nog ingeoefend op de scouts of zullen we nog doen deze maand. Bovendien
leren we jullie ze al aan sinds de wolven (uitgezonderd vuren), dus deze zouden normaal geen probleem
mogen zijn.
•
•
•
•
•

Sjorren
Tenten
Vuren
Bijl, mes, zaag en schop
Rugzak

Inschrijven
Inschrijven kan tot 24 april door €5 over te schrijven naar BE23 7370 2890 1191 met de mededeling ‘Badge
kampeerder + naam lid’. Voor verdere informatie of vragen kan u altijd Buffel bereiken via
jongverkenners@scoutswaarschoot.be, 0496 93 13 49 of voor/na de scouts op zondag.
Hopelijk kunnen jullie massaal komen!
Groeten van de jongverkennerleiding
Buffel, Buizerd, Caballo, Caracara, Coda, Lijster, Paloma
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