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Goeie dag Verkenner! 
 
Het jy al ooit gewonder oor die werklike invloed van jou stem 
– of jy régtig ’n verskil kan maak deur die trek van 

’n ? Ek nooi jou hartlik uit om te kom vasstel wat jou -faktor is terwyl ons kamp. 
Kom wys ons wat bring jy tot die wêreld, waar trek jy jou ! 
 
Kom leer meer van die veld en oorlewing by Veldvernuf (R1 180) of kom 
beoefen jou strategiese beplanning en uitvoering by Verfbal (R1 400) (slegs 
vir Graad 8’s en 9’s). 
 
Jy kan ook in die natuurskoon van die Waterberge meer oor bome kom leer 
by Boomidentifisering (R1 180) of voëls kom uitken by Voëlidentifisering 
(R1 180). Vir die kunstige en moderne Verkenner, is daar kursusse soos Digitale Kommunikasie (R 1 
180), Fotografie (R1 180) en Sterrekunde (R1 180) (oop vir alle grade). 
  
Vir die senior Verkenners (Graad 10 – 12) is daar sommer ’n klomp ekstra kursusse om van te kies. 

Indien jy reeds jou leerling- of bestuurslisensie het kan jy jou bestuursvaardighede 
kom verbeter by 4x4 Veldry (R1 650).  
 
Bergfiets (R1 180), Gevorderde Boogskiet (R1 700), Jag- & Wildbeheer (R1 500), 
Kampbeveiliging (R1 180), Rotsklim (R1 500) en Ruimteselfbehoud (R1 700) word ook 
weer op die kamp aangebied. 
 
So Verkenner, maak vandag nog die besluit en trek jou  by die kursus van jou 
keuse! Jy kan aanlyn inskryf by http://inskrywings.voortrekkers.co.za, maar jy sal 
moet wikkel want die inskrywings sluit op 23 Februarie 2019. 
 
Busvervoer is beskikbaar teen R300. Die bus vertrek Saterdag, 23 Maart 2019 om 
08:00 vanaf Hoërskool Waterkloof. Indien jy met die bus wil ry, maak seker dat jy 

die opsie kies op jou inskrywingsvorm.  
 
Ek sien uit om elkeen van julle op Rhus Keeti Avontuurkamp te sien! 
 
 
Voortrekkergroete,  
 
Charl 
Kampleier 

 

 

http://inskrywings.voortrekkers.co.za/

