
	  

	  

	  

	  

	  

Infobrief VG 2015-2016 
Beste ouders, verkenners en gidsen,  

 
Het nieuwe scoutsjaar is aangebroken en daar hoort uiteraard een infobrief bij met 
allerhande informatie.   

Wie zijn wij?  
Bij de VG’s wordt aandacht besteed aan de scoutstechnieken, maar nemen de gasten ook 
verantwoordelijkheden op en leren ze zelfstandig zijn. Zo zijn ze verantwoordelijk voor de 
aankoop van hamburgers, bijhouden van de patrouillekas, etc. Daarbij staat spel en avontuur 
steeds centraal en worden ze begeleid door de leiding. 

Vergaderingen  
Elke zaterdagnamiddag hebben de VG’s vergadering van 14u tot 17u30. Daarna worden er 
echter nog hamburgers of dergelijke verkocht. Hiervoor wordt voor de verschillende 
patrouilles (herten, leeuwen en buffels) een beurtrol (zie bijlage) opgesteld. Er wordt dan ook 
gevraagd dat de verantwoordelijke patrouille blijft tot alles is opgeruimd. De opbrengst van 
deze verkoop gaat naar het kamp en de speciale activiteit op kamp.  

Speciale activiteiten, zoals daguitstappen, worden via de infobrief en/of e-mail 
gecommuniceerd. 

De leiding rekent erop dat de VG’s elke week met de fiets en in perfect uniform naar de 
scouts komen! Er zal dus niet bijkomend worden gecommuniceerd of de VG’s hun fiets al 
dan niet nodig zullen hebben op zaterdag. Een perfect uniform bestaat uit een groene das 
met dasring, blauw scoutshemd met de juiste kentekens en een blauwe broek.  

Gsm’s en smartphones zijn niet toegelaten en worden bij aanvang van de vergadering aan 
de leiding afgegeven.   

De VG’s kunnen elke week kantine kopen. Eén consumptie kost €0,70. Zorg ervoor dat je 
elke week voldoende en gepast geld meeneemt.   

Check regelmatig de Facebook-pagina van de scouts of (voor de VG’s) de VG-groep. 
Hierop wordt belangrijke informatie meegedeeld.   

  



Planning voor september 

05/09: Startdag (14u - 17u) 

12/09: Overgang (14u - 17u30) 

19/09: Peddeldag (zie extra info) 

26/09: Gewone vergadering, vanaf 16u45 worden de ouders verwacht voor een hapje en een  
drankje in het VG-lokaal. Dresscode = scoutesk, want het zou wel eens kunnen 
gebeuren dat de ouders worden uitgenodigd voor een spel…  
 

Weekends en kampen  

We zijn pas september, maar toch geven we jullie graag al de data van de weekends en het 
kamp mee. Meer info volgt later.  

• Herfstweekend: 30 oktober tot en met 1 november 2015    
• Paasweekend: 25 tot en met 27 maart 2016  
• Zomerkamp: 1 tot en met 14 augustus 2016  

Contact  

Vanaf heden zullen maandelijks infobrieven worden verstuurd naar de ouders waarin de 
planning voor de komende maand wordt toegelicht.  

Indien er verder nog vragen zijn, kunnen jullie ons altijd bereiken op onderstaande nummers 
of e-mailadressen:  

Takleider (TL) Assistent-takleider (ATL) 
Naam: Nicolas Aldeweireldt 
Totem: Saki 
Adres: Plein 79 
            9970 Kaprijke  
Gsm-nr.: 0499 11 27 97 
E-mailadres: nicolas_aldeweireldt@hotmail.com 
 

Naam: Jana De Reu 
Totem: Barasingha 
Adres: Kruipuit 45 
            9991 Adegem 
Gsm-nr.: 0472 91 67 46 
E-mailadres: janadereu1@msn.com 

 

  



Bijlage: beurtrol voor de verkoop van hamburgers en dergelijke  

September Februari 
05/09 Opendeurdag 06/02 Herten 
12/09 Overgang  13/02 Buffels 
19/09 Peddeldag 20/02 Leeuwen 
26/09 Infobattle en spaghettiavond  27/02 Herten 
Oktober Maart 
03/10 Herten 05/03 Buffels 
10/10 Buffels 12/03 Leeuwen 
17/10 Leeuwen 19/03 Herten 
24/10 Herten 26/03 Paasweekend  
31/10 Herfstweekend April  
November 02/04 Buffels 
07/11 Buffels 09/04 Leeuwen 
14/11 Leeuwen 16/04 Herten 
21/11 Herten 23/04 Buffels 
28/11 Buffels 30/04 Leeuwen 
December Mei 
05/12 Sinterklaasfeestje 07/05 Herten 
12/12 Leeuwen 14/05 Buffels 
19/12 Herten 21/05 Leeuwen 
26/12 Buffels 28/05 Herten 
Januari Juni  
02/01 Leeuwen 04/06 Buffels 
09/01 Herten  11/06 Leeuwen 
16/01 Buffels 18/06 Herten 
23/01 Leeuwen 25/06 Buffels 
30/01 Kidsfostival en Total Fos    
 

 

 

  



Peddeldag 

Op zaterdag 19 september, gaan we naar de Peddeldag 
in Brugge. We zijn ingeschreven met 3 teams die zullen 
meedoen aan de team trophy. Dit is een competitie over 5 
verschillende disciplines: raft, SUP, Big SUP, kajak en 
kano.   

Waar en wanneer 

Sint-pietersplas  
8000 Brugge  

De Team Trophy start om 9.30uur en eindigt om 16.30 
uur. Afhankelijk van onze prestaties blijven we misschien 
tot 17 uur voor de prijsuitreiking. 

Vervoer  

We gaan met de auto naar Brugge. Daarom vragen we om ten laatste dinsdag 15 september 
te bevestigen, door een berichtje te sturen naar Saki of Barasingha, zo kunnen wij extra 
auto’s regelen indien nodig. 

 Wat mee te nemen 

• Zwemgerief  
• Schoenen die in het water mogen (aangerden door de organisatie) 
• Genoeg warme en droge kleren 
• Lunchpakket 
• Eventueel wat zakgeld 

 

Als er nog vragen zijn, neem gerust contact op met iemand van de leiding, of neem een kijkje 
op de site: www.vlaamsepeddeldag.be 

 


