
Dag jongverkenners & ouders

Hierbij de semesterplanning voor het 2de semester,een semester met onder andere groepsweekend, paasweekend,groepsdag, enz... . Maar ook de zondagvergaderingen zullen weerfantastisch worden. Gelieve deze planning grondig door te nemen,wij verwachten dat jullie steeds op de hoogte zijn!



Het uniform
Met het dragen van het uniform toon je dat je scout of gids bent en verwijs je naar dewaarden van de beweging. Het uniform geeft leden en leiding de mogelijkheid om ietsgemeenschappelijk te veruiterlijken en laat toch ruimte voor een persoonlijke touch.
Het uniform bestaat voor de JVK’s uit een paar basisstukken, waar je goed mee kan ravotten.Voor ons is dit: Een beige hemd, onze scoutsdas & t-shirt en een groene kortebroek.
Zowel leden als leiding worden elke vergadering in perfect uniform verwacht!Een scoutshemd kan je aankopen in de Hopper winkel, de scoutsdas en t-shirt bij degroepsleiding. (€7,5 voor de scoutsdas en €15 voor de t-shirt). Ook de groepslintjeszijn terug in stock!
Meer informatie over het scoutshemd vind je ophttp://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/kennismaken/beeldvorming/kentekens

Afspraken
Vergaderingen: Een vergadering gaat normaal gezien altijd door op zondag,op de Kleine Jacht. Elke vergadering start om 14:15 tot 17:30,tenzij dit anders vermeld wordt op de semesterplanning.Tijdig kijken dus!
Afbellen: Wij vragen om steeds af te bellen of een mailtje te sturen als je nietnaar een vergadering kan komen.Afbellen is meer dan een formaliteit, je leiding kan zo inschatten methoeveel jullie zullen zijn en dus ook een geschikt spel in één kansteken!Mailen kan je dan naar jongverkenners@scoutsjongbrabant.be

Wij vragen voor elke betalende activiteit jezelf in te schrijven doornaar jongverkenners@scoutsjongbrabant.be een mailtje te sturen.Niet afzeggen = betalen!Afbellen kan je bij je takleider (Boris Deleu) .
Website: Voor meer informatie & updates kan je steeds terecht op onzenieuwe website, www.scoutsjongbrabant.be of op onzeFacebookpagina ‘Scouts Jong Brabant’. Volg je ons nog niet? Zekerdoen!



SemesterplanningLang genoeg gewacht, hier is hij dan!

Zondag 9 februari: eerste-vergadering-van-het-nieuwe-semester vergaderingNa een lange winterslaap is de leiding er weer helemaal klaar voor,jij ook? Stap vandaag met het juiste been uit bed, want de leidingheeft een heus spel ineen gezet!
Zondag 16 februari: KlimaatafkoelingvergaderingHet was een hele warme winter, maar hij is nog niet voorbij.Kunnen we samen ervoor zorgen dat de gemiddelde temperaturenniet te snel stijgen?
Kom zeker en vast met de fiets + helm!
Zondag 23 februari: geen scouts
De leiding is dit weekend op teambuildingsweekend, dus jullie mogen thuis van een rustige zondag genieten!Volgende week staan we er weer met een nieuwe vergadering.
Zondag 1 maart: iedereen kan toverenvergaderingOnder het motto iedereen kan toveren proberen we vandaag iets tot leven tewekken. Hmmmisschien is dat wat overdreven, maar we gaan in ieder gevaliets speciaals proberen vandaag, wees er zeker bij!
Zondag 8 maart: de grote coalitievormingsvergadering
Kan jij samen met jou patrouille het politieke landschap op de Jachtoverheersen? En kan je daarna ook samenwerken met andere patrouilles? Wijzoeken de tactische meesters uit, en hopen rap een stabiele meerderheid te zien.
Vrijdag 13 - Zondag 15 maart: groepsweekend
Meer informatie volgt snel. Het groepsweekend begint vrijdag avond en eindigt zondag middag. Hou demailbox in het oog!
Zondag 22 maart: super Raptor 3000 XL vergadering
Vandaag strijden we samen tegen al het onrecht in de wereld samen met onze super Raptor 3000 XL en deandere nodige atributen.

Zondag 29 maart: Star Wars: battle of de putten
De leiding heeft na enkele kleine veldslagen nogsteeds de legendarische putten opplaneet Heverlee BOS S32 nog niet helemaal kunnen veroveren. Wij hebben jullie hulpnodig!
Dresscode: star wars, aliens, astronauten, ...



Zondag 5 april:Eswatini vergadering
We schudden onze haren los, zetten onze gekste pruik op want vandaag gaan we niet meer opzoek naar eenpaasei?Maarwel naar …

Zondag 12 april: Paaszondag GEEN VERGADERING
Vandaag heeft de leiding het helaas veel te druk met paaseitjes rapen en kroketjeste gaan eten bij de oma. Wij wensen jullie alvast een fijne feestdag en een prettigeherdenking aan hoe Jezus ten hemele opsteeg.

Vrijdag 17 april - Zondag 19 april: PaasweekendSupermegadeluxe paasweekend incoming! Voor de eerste keer in het jaar gaan we al eens in een patrouilletent slapen endirect ook een heerlijk menu prepareren op een zelfgesjord houtvuur! Patrouilleleiders, zorg dat de kookskillsaangescherpt zijn, heel Ons Kookboek doorgelezen is en de patrouillefinancien in het groen staan! Al de rest wordtnatuurlijk ook verwacht, om de broodnodige vaardigheden onder de knie te krijgen die je nodig hebt om het kamp dezezomer te overleven!

Zondag 26 april: groepsdag
Jajaja het is weer tijd voor de groepsdag. Meer informatie volgt nog via mail, maar wat we nu al kunnen is dat jebest de hele dag vrijhoudt. We verwachten iedereen om met z’n allen er een topdag van te kunnen maken!

Zondag 3 mei: Sportvergadering
Tuimelen, radslagen en uiteraard het occasionele pompen. Voor een keermag/moet je de gemaan vette short thuislaten en jullie bestetrainingsbroek aantrekken voor deze epische sportvergadering.

Zaterdag 9 mei: Stadsspel
We verlaten voor een keer onze thuishaven en trekken de stad in. Afspraakom 14u15 aan de paters domenicanen in de ravenstraat Leuven.
Zondag 17 mei: Expiditie robinsonvergaderingVandaag leren jullie “survivallen” als een echte scout. Leer zelf vuur makenmet enkel twee takken, een vis vangen zonder hengel, of een waterdichtkamp bouwen met enkel wat bladeren... Wees paraat!



Vrijdag 22 mei: Hacienda vergaderingDeze week spelen we het welbekende spel Hacienda. De Jacht is veroverd door indringers, maar gelukkig zijn erde jong-verkenners om onze lokalen terug te winnen!

Vrijdag 29 mei: Tropische vergadering:Het belooft vandaag tropisch warm te worden in Heverlee. Eenplaatselijk hogedrukgebied hangt tijdelijk boven de Jacht op dezevrijdagavond. Dresscode: zonnecreme en zwembroek, hawaii-hemdje,...
Vrijdag 5 juni: groepszemmen
De laatste vergadering voor we op kamp gaan! Kom je amuserenin het sportoase te Leuven om gezellig het jaar af te sluiten. Meerinfo volgt per mail.



Belangrijke dataVergeet alvast deze data niet te noteren in de agenda!
Vrijdag 21 februari – zondag 23 februari: Leidersweekend 2 𐀀 GEEN scoutsVrijdag 13 maart – zondag 15 maart: GroepsweekendVrijdag 17 april - zondag 19 april: PaasweekendZondag 12 april : Pasen -> GEEN scoutsZondag 26 april: GroepsdagVrijdag 5 juni: groepsweekendVrijdag 17 juli: Start scoutskamp voor de 3e-jaarsMaandag 20 juli: Start scoutdkamp voor de 1e- en 2e-jaars



Jullie leiding!
Jullie kunnen ons samen bereiken door te mailen naar jongverkenners@scoutsjongbrabant.be

Boris Deleu (takleider)
0495/28.57.77
Boris.Deleu@scoutsjongbrabant.be

Stefaan Maddens
0494/90.88.79
Stefaan.Maddens@scoutsjongbrabant.be

Bas Verheyden
04 73/51.73.27
bastiaan.Verheyden@scoutsjongbrabant.
be

Hannes Verheyden
+32471 06 79 33
Hannes.Verheyden@scoutsjongbrabant.be

Rob Vanmeerbeek
04 83/23.30.30
Rob .Vanmeerbeek@scoutsjongbrabant.be

We hopen jullie op elke vergadering in groten getale te mogen ontvangen!
Stevige linker,
De JVK-leiding


