
TECHNIEKENWEEKEND 2015 

JVG | VG | SENIORS 

6 - 8 MAART 

DE KLUIS 

 

Beste leden en ouders 

Twaalf jaar geleden, anno 2003, werd voor de eerste maal binnen de Vleermuis een 

techniekenweekend georganiseerd. Dat weekend had als doel de kennis en de ervaring van de stam 

door te geven aan de leiding en de leden vanaf de verkenners opdat die in de volgende generaties 

niet verloren zou gaan. Allerlei aspecten van technieken kwamen aan bod; van EHBO, sjorren en 

knopen, touwbruggen en kaartlezen tot vuur maken en koken. We zijn nu twaalf jaar later en de 

jongste deelnemers van toen zijn vandaag minstens 27 jaar en dus al geen leiding meer, hoogtijd dus 

voor een volgende editie met even uitdagende en verrijkende workshops en activiteiten!  

Anders dan de editie van 2003 is het techniekenweekend van 2015 ook al voor de jongverkenners en 

-gidsen. Het wordt dus een fantastisch weekend met een hoop interactie tussen de JVG, VG, seniors, 

leiding en stam waarbij de principes van scouting is doen, iedereen kan van iedereen leren en de 

ouderen dragen kennis over op de jongere generaties centraal staan.  

We brengen het weekend van 6 tot en met 8 maart door in het Hopper-domein De Kluis van Scouts 

en Gidsen Vlaanderen in het prachtige Meerdaalwoud. Om het kampgevoel en de essentie van een 

techniekenweekend niet te missen, slapen we allemaal in tenten en eten we onder onze shelters. 

Voor sanitair en hygiëne hebben we echter nog een blokhut ter beschikking. Houd dus rekening met 

eventueel nat en kouder weer en vergeet zeker niet de benodigdhedenlijst aandachtig door te 

nemen. 

PRAKTISCHE INFORMATIE 

We gaan met zijn allen met de trein en verzamelen hiervoor op vrijdag 6 maart om 18u30 ten laatste 

aan het station van Gavere-Asper gepakt en gezakt met de rugzak. Op zondag 8 maart om 16u17 

komen we terug aan in het station van Gavere-Asper.  

Om de iets grotere kosten dan bij een takweekend te kunnen dekken vragen we een som van 38 EUR 

per lid (incl. treinticket, verblijfplaats, eten en drinken, …) dat op de algemene inschrijvingsrekening 

BE96 8913 7414 7905 mag worden gestort met vermelding van TAK + NAAM + ‘TW’ (TW staat voor 

techniekenweekend) voor dinsdag 3 maart. 

  



WAT NEEM JE MEE 

 Rugzak (valiezen zijn onhandig tijdens de wandeling van het station naar het domein) 

 voldoende warme slaapzak + eventueel extra fleece dekentje 

 matje 

 eventueel een hoofdkussen 

 SIS-kaart 

 perfect uniform (hemd én das) 

 scoutskledij voor een weekend 

 een extra dikke trui (en eventueel handschoenen en muts) 

 degelijke regenkledij  

 stevig schoeisel (eventueel een tweede paar bij slecht weer) 

 ondergoed voor een weekend 

 gevulde toiletzak (er zijn geen douches) 

 zakmes indien teervoet behaald 

 gamel en bestek 

 drinkbus 

 

Bij verdere vragen kan je terecht bij panda@devleermuis.be  

 

Hopelijk allen tot dan!  

Veel groeten, 

De leiding en de stam 


