
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Beste welpen en ouders, 

We zijn reeds in de helft van het scoutsjaar beland. 

Na een geweldig eerste semester zijn we nu helemaal 

klaar voor een nog zotter tweede! De leiding is weer 

druk bezig geweest om een fantastisch leuk semester 

in elkaar te steken. Spelen, leren, ravotten, 

denken,… werkelijk alles komt aan bod! Het wordt 

weer een semester vol avontuur en prikkels. We 

hopen dan ook iedereen elke vergadering te mogen 

ontvangen want hoe meer zielen, hoe meer vreugd! 

Voor meer informatie, data en updates kan  

je steeds terecht onze website, 

www.scoutsjongbrabant.be. 

 

http://www.scoutsjongbrabant.be/


Het uniform 

Met het dragen van het uniform toon je dat je scout of gids bent en verwijs je naar de 
waarden van de beweging. Het uniform geeft leden en leiding de mogelijkheid om iets 
gemeenschappelijk te veruiterlijken en laat toch ruimte voor een persoonlijke touch. 
 
Het uniform bestaat voor de welpen uit een paar basisstukken, waar je goed mee kan 
ravotten. Voor ons is dit: Een beige hemd, onze scoutsdas & T-shirt en een groene korte 
broek. 
 
Zowel leden als leiding worden elke vergadering in perfect uniform verwacht! 
 
Onze eigenste jacht T-shirt kan je aankopen voor € 15 en zijn in verschillende maten 
verkrijgbaar. We sporen iedereen dan ook aan om deze T-shirt wekelijks te dragen als je naar 
de scouts komt! Kom ons gerust eens vragen om een exemplaar te passen mocht je nog 
geen T-shirt hebben aangekocht. Ook de groepslintjes zijn terug in stock.  
 
Meer informatie over het scoutshemd vind je op 
http://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! 

 

Vieruurtje:  Om de hongerige magen van onze welpen te kunnen stillen, wordt er 
elke vergadering een vieruurtje voorzien. Hiervoor vragen wij wel een 
kleine bijdrage van €5 per semester. Dit bedrag mag je storten op 
BE25 7340 3551 9082 met vermelding van 4u + Naam. 

 

Afbellen: Wij vragen om steeds af te bellen of een mailtje te sturen als je niet 
naar een vergadering kan komen.  

 Afbellen is meer dan een formaliteit, je leiding kan zo inschatten met 
hoeveel jullie zullen zijn en dus ook een geschikt spel in één kan 
steken!  

 Mailen kan je dan naar welpen@scoutsjongbrabant.be  
  

Wij vragen voor elke betalende activiteit jezelf in te schrijven door 
naar welpen@scoutsjongbrabant.be een mailtje te sturen. 

 Niet afzeggen = betalen! 
 Afbellen/afmailen kan je bij Daan Deckers. 

 
 

http://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/kennismaken/beeldvorming/kentekens
mailto:welpen@scoutsjongbrabant.be


Website:   Voor meer informatie & updates kan je steeds terecht op onze 
nieuwe website, www.scoutsjongbrabant.be  of op onze 
Facebookpagina ‘Scouts Jong Brabant’. Volg je ons nog niet? Zeker 
doen!  

 

 
Semesterplanning 
Lang genoeg gewacht, hier is hij dan! 
 
 
Zondag 9 februari: ULTIMATE STRATEGO XXXL Limited Edition miaaaauw-vergadering 

Iedereen kent wel het beroemde Stratego bordspel. De leiding heeft heel de maand januari 

onderhandeld met Hasbro om een nieuwe editie van deze legendarische klassieker uit te 

brengen. Ons spelbord zal rijken van Afrika tot in Amerika, van op de Himalaya tot in de 

woestijn. Dus trek alvast jullie stoutste schoenen aan want het wordt wellicht jullie leukste, 

coolste en spectaculairste spelervaring tot nu toe! 

 
Zondag 16 februari: Hungergames vergadering 

Jullie hebben allemaal al wel eens gehoord van de Hungergames. 

Maar vandaag zullen jullie pas echt merken hoe intens deze games 

zijn. We zullen dan ook te weten komen wie de sterkste, slimste en 

snelste welp is.  

May the odds be ever in your favour!  

 
 
Zondag 23 februari: Geen scouts 
 
Deze zondag is het jammer genoeg geen vergadering. We 
gaan met de leiding op vormingsweekend om de scouts nog 
beter en leuker te maken!  
 
 
 

Zondag 1 maart: Gotta Catch ‘em All vergadering 

Tegenwoordig bestaan er welgeteld 890 pokémon. Bijna 

onmogelijk dus om ze allemaal te vangen. Maar als iemand dit 

kan, zijn het wel onze welpen! Vang de pokémon, bestrijd team 

Rocket en win alle Badges! 

 

http://www.scoutsjongbrabant.be/


Zondag 8 maart: Opzij, opzij, opzij vergadering 

Vandaag moeten we rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. 

We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. Niets beter dan op een 

frisse zondag namiddag eens goed te 

sporten! Deze zondag ontdekken we of 

er zich misschien een toekomstige Usain 

Bolt of Thibaut Courtois verschuilt tussen 

onze welpen! 

 

Je uniform mag je vandaag voor één keer 

thuis laten want we verwachten iedereen 

in zijn mooiste sportoutfit.  

 

 

13-  15 maart: Groepsweekend 

 
Dit weekend is het groepsweekend, hoeraaa!!!! Meer info volgt snel via mail. 
 
 
 

Zondag 22 maart: Opruimen geblazen! 
 
Scouts is natuurlijk meer dan enkel spelletjes spelen 
en ravotten, we moeten soms ook rekening houden 
met onze omgeving. Daarom gaan we vandaag met 
z’n allen de straten van Heverlee eens een grondige 
opkuisbeurt geven!  
 
 
Zaterdag 28 maart: Stadsspel 

Voor deze vergadering spreken we eens op zaterdag af in hartje Leuven. Vandaag spelen we 

een groots stadsspel om onze scouts skills buiten het bos aan te scherpen.  

We spreken af om 14:00 op het Herbert Hooverplein ter hoogte van Café Commerce. Om 

17:15 ronden we af en kunnen jullie je welp op dezelfde locatie afhalen.  

 
 
 
 
 
 
 
 



Zondag 5 april: Red de koala’s van bosbranden in Australië vergadering 

We hopen dat jullie ondersteboven 

goed kunnen functioneren want de 

Australische overheid doet beroep op 

de J8-A-Team. Als teamleaders zoeken 

wij de dapperste der welpen om af te 

reizen naar de andere kant van de 

wereld. We zullen een hele dag in de 

weer zijn om gevaarlijke vuurhaarden te 

trotseren en zo koala’s en kangoeroes te 

redden van de uitsterving.  

 
 
 
Zondag 12 april: Geen scouts 
 
Pasen vieren we allemaal 
graag samen met de familie, 
deze zondag is het dus geen 
scouts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zondag 19 april: Willy's en Marjetten vergadering 

Beste willy's en marjetten welkom bij alweer een vergadering. Vandaag gaan we vooral 

inzetten op onze vindingrijkheid en humor om er weer een geweldige vergadering van te 

maken. Okidoki, pianissimoki!! 

 
 
 
Zondag 26 april: Groepsdag 
 
Het is weer tijd voor onze jaarlijkse groepsdag!! Ieder jaar is dit weer een groot feest, we 
hopen jullie dan ook in grote getale te mogen ontvangen. Meer info hierover volgt nog via 
mail. 
 
 



Zondag 3 mei: Wie-o-wie is het allergrootste zwijn vergadering 

 

De leiding heeft gemerkt dat er in onze welpentak enkele serieuze 

varkens zitten. Daarom gaan we vandaag eens uitzoeken wie er het 

allergrootste zwijn is onder de welpen. Trek je vuile kleren aan, begin 

alvast te knorren en bereid je voor om eens écht goed te ravotten. 

Welke welp is hier rechts afgebeeld? Dat gaan we vandaag 

ontdekken!! 

 

Tip voor de ouders: neem misschien droge kledij of een handdoek mee als je je zoon komt 

ophalen. Zo vermijd je een vuile auto of een koude zoon op de fiets.        

 

 

Zaterdag 9 mei: Daguitstap 
 
Vandaag nemen we de welpen mee op daguitstap! De bestemming houden we nog even 
geheim maar het belooft zeker een fantastische dag te worden. Hou alvast heel de dag 
hiervoor vrij. Meer info volgt via mail!  
 
 
Zondag 17 mei: SpaceX vergadering 

 

Op deze laatste zondag vergadering van het 

jaar krijgen we van onze goede vriend Elon 

Musk een raket en gaan we op missie naar 

mars. Bereid je maar voor om 7 jaar en 2 

maanden in een ruimteschip te verblijven!  

 
 
Vrijdag 22 mei: Wie of wat is Gene Bervoets eigenlijk?! Vergadering 

Eugène Joanna Alfons (Gene/Gène) Bervoets (Antwerpen, 26 

maart 1956) is een Belgisch acteur, bekend van theater, film en 

televisie, onder meer van de serie Windkracht 10, de film SM-

rechter. Hij was ook presentator van het culinair 

televisieprogramma Gentse Waterzooi.  

Vandaag komt de waarheid aan het licht. De banden tussen onze 
scouts en Gene Bervoets zullen eindelijk duidelijk worden. 
 
 
 
 

 



Vrijdag 29 mei: Haciënda X-treme vergadering 

 

Vandaag spelen we een grote haciënda met alle welpen! Het zal er 

hevig aan toe gaan. Welk nest verdient dit jaar de medaille van het 

haciënda X-treme kampioenschap?  

 

 

 

Vrijdag 5 juni: Groepszwemmen 
 
Om het semester goed af te sluiten gaan we met z’n allen de Sportoase nog eens onveilig 
maken! Dit is de laatste vergadering voor het kamp en belooft weer een spetterende 

vergadering te worden! (letterlijk      )  

 
 
 

  



Belangrijke data 
Vergeet alvast deze data niet te noteren in de agenda! 

 

21-23 februari: Vormingsweekend voor de leiding, geen scouts  
13-15 maart: Groepsweekend 
26 april: Groepsdag 
23-30 juli: SCOUTSKAMP! 

 

 

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We hopen jullie op elke vergadering in grote getale te mogen ontvangen! 

 

Stevige linker, 

De welpenleiding 

 

Daan Deckers (Akela) 

0477 09 66 03 

daan.deckers@scoutsjongbrabant.be 

 

Mateo Ancis (Chil) 

0491 55 44 51 

mateo.ancis@scoutsjongbrabant.be 

 

Warre Verheyden (Bagheera) 

0477 56 36 65 

warre.verheyden@scoutsjongbrabant.be 

Jules Debruyne (Marala de flamingo) 

0470 09 52 93 

jules.debruyne@scoutsjongbrabant.be 

 


