
 

VERKENNERS 
SEMESTERPLANNING 1 – 2020/21 

 

 

Beste verkenners,  

Welkom in het nieuwe scoutsjaar, ‘t zal wel zijn! 

In deze semesterplanning vinden jullie alle informatie over het eerste semester 

bij de verkenners. en ook al enkele belangrijke data in het tweede semester.  

Print deze daarom mooi af en hang hem boven je bed, zodat je elk weekend 

weer weet wat je te wachten staat (of toch grotendeels).  

We hopen jullie elk weekend te mogen ontvangen, om dan het jaar af te sluiten 

met een prachtig kamp.  

Een stevige linker,  

De verkennerleiding 
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Lidgeld 

Voor het lidgeld bestaan er twee formules voor 1 jaar scouting per persoon; de 
standaard vraagprijs (35 euro) of de streefprijs (50 euro). Als ouder heb je 

de keuze om 1 formule te kiezen. 

 

Van die 35 of 50 wordt er 32 euro doorgestort naar Scouts en Gidsen Vlaanderen. 
Zo word je lid van Scouts en Gidsen Vlaanderen en ben je meteen ook verzekerd!  

 

Waarom lanceren we deze nieuwe regel? Naast de kost van onze eigen werking 
hebben we de voorbije jaren stevig geïnvesteerd in nieuw duurzaam spel & kamp 

materiaal. Zo investeerden we vorig jaar nog in nieuwe tenten en bekijken we 

momenteel een aankoop van nieuwe shelters, hiervoor proberen we door de jaren 

wat te sparen. 

Dus heb je als ouder zin om iets meer te betalen dan 35 euro, vragen we om de 

streefprijs van 50 euro per persoon te betalen. Maar dit is, uiteraard, volledig 

vrijblijvend en geen verplichting! 

Het lidgeld mag gestort worden op BE32 7340 3552 0702 met vermelding 

van TAK + NAAM + VOORNAAM. 

 
Gezinnen voor wie de kost van scouting te hoog ligt, kunnen met de groepsleiding 

contact opnemen. Want we vinden dat financiële zorgen geen drempel mogen zijn 

om het spel van scouting te spelen! Discretie is uiteraard verzekerd. 
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Ouderbezoek 

Een nieuw jaar, een nieuwe leidingsploeg! Graag organiseerden we zoals vorig jaar 

een soort “ouderavond” maar in de huidige situatie is dit niet echt aangewezen. 

Voorlopig stellen we dit even uit tot het 2de semester! We houden jullie op de 

hoogte. 

 
 
Het uniform 

Met het dragen van het uniform toon je dat je scout 

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 verkenners uit ons  beige 

scoutshemd, ons sjaaltje &t-shirt en een groene korte 

broek. Dit jaar zullen we weer strenger controleren op 

het uniform, maak dit dus vanaf het begin in orde! 

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 de groepsleiding. (€7,5 voor 

de scoutsdas en €15 voor de t-shirt) 

 

Kom ons gerust eens vragen om een exemplaar te passen mocht je nog geen t-

shirt hebben aangekocht. 

 

 

Meer informatie over het scoutshemd vind je op 

https://scoutsjongbrabant.be/praktisch/uniform/ 

  

https://scoutsjongbrabant.be/praktisch/uniform/
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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. 

Best komen de verkenners ook met de fiets, een vergadering 

kan al eens uitwijken van onze lokalen. 
 

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 een geschikt spel in 

één steken. 

 
 Afmailen kan je dan naar  

verkenners@scoutsjongbrabant.be 

Afbellen doe je liefst bij de takleider 
(Bastiaanhttps://www.takeaway.com/be-en/pizza-ti-amo 

Verheyden) 

 

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

te sturen. 

 
 Niet afzeggen = betalen! 

 

Website:   Voor meer informatie & updates kan je steeds terecht op onze 

Website: 
www.scoutsjongbrabant.be   

 

of op onze Facebookpagina ‘Scouts Jong Brabant’.  
Volg je ons nog niet? Zeker doen!  

  

mailto:jongverkenners@scoutsjongbrabant.be
mailto:jongverkenners@scoutsjongbrabant.be
http://www.scoutsjongbrabant.be/
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Semesterplanning 

Lang genoeg gewacht, hier is hij dan! 
 

 

Zondag 20 september: Startdag 
Tzal wel zijn dat we eindelijk onze dosis de scouts vibbbeeees terug opnemen in 
ons dagelijkse bestaan. Allen aanwezig, tzal wel zijn! 

 

 

Zondag 27 september: Overgang 
Spannend! Meer info volgt via mail! 

 

 

Zondag 4 oktober :  Flikken Maastricht vergadering 
Inspectrice Eva Vandongen (miauw) voert een onderzoek uit op de Jacht in het 

kader van de moord Gène Bervoets. 

 

 

Zondag 11 oktober :  Pablo Escobar vergadering  
Vandaag kruipen we in de huid van de beruchte leider van 

het Medellínkartel te Colombia. Breng zeker een goede portie 
strategisch inzicht mee voor dit smokkelspel! 

 

 
 

Zondag 18 oktober: Tour de Heverlee 

Bonjour! Vandaak op de plannink: de dernier ronde van de tour de Heverlee! 

Viens met de veélo en een helmet. Rij als eerste sous de rode vot et vereuwik u 
chez les grands der grandste. TOMMMEKE TOMMEKE WA DOEGE NU.  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Vrijdag 23 oktober – zondag 25 oktober: Leidersweekend 1 -> 

GEEN scouts 
Dit weekend is de leiding op teambuildingsweekend, dus blijf je lekker thuis! 

Geniet ervan! 
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Vrijdag 30 op zaterdag 31 oktober: Fiets- en halloweendropping 

Helm op, fluovest aan, drinkbus bijgevuld en fietsen maar! Vannacht gaan we op 
een spannende fietsdropping, tijdens het donkere halloweenweekend. 

 

 

Zondag 8 november: Bob de bouwer vergadering  
Kunnen we het maken? NOUW EN OFFFF. Blijkbaar kan je dik poen 

pakken door ruimteschepen, wolkenkrabbers en frigoboxen te 

maken. Daarom gaan we deze zondag de meest zotte dingen bouwen 
om zo ons aan te sluiten bij de Belgische Elite.  

 

 

Zaterdag 14 op zondag 15 november: Kiekenfeest 
Jammie jammie jammie! Dit weekend zetten we heerlijke kip op tafel 

om ons buitenlands kamp te financieren. Meer info volgt per mail! 

 

 

Zondag 22 november: POPOOOOOOK vergadering 

Popooooook popook popok popoooooeuk. Popoooook. Pokker die 

pokpokpok. (neem extra popoook kleren mee die popoook vuilmogen 
worden). 

 

 

Zondag 29 november: Bastiaaans sweet 16 

Wil je naar mijn feestje komen?? T’zal wel zijn! Kom jullie snoepzak en 

goodiebag zeker ophalen en join ons in ons theekransje, LETSGOOO! 
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Vrijdag 4 december: Sinterklaasvergadering 

Zie geens komt de steeumbeut (ike steeumbeut chauffeur, tuuut tuuut) ! Voor de 
verkenners vandaag zelfs twee dagen eerder, dus zet je schoentje al klaar! Kom 

om 8 uur met gevulde maag naar de jacht en bereid je zangstem goed voor. 

 
 

Vrijdag 11 december: de vrijdag 11 decembervergadering  
Doe je chique hemd aan en reserveer je limousine want vandaag is het 

casinovergadering. Speel je rijk in casino ‘la chasse’ en ga gehuld in goud naar 
huis. Openingsuren van 8 uur tot 10 uur. 

 

 

Vrijdag 18 December: Kerstetentje 
Examenssss gedaan, laat het eten maar komen. Letsssgo vakantie kilo’s want 

het gaat een strenge winter worden. Meer info volgt via het magische systeem 

van de digitale post. 
 

 

Wintervergaderingen: 
Zo als elk jaar krijgen jullie ook januari enkele vergaderingen voorgeschoteld. 
Meer info hierover volgt.   
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Belangrijke data 

Vergeet alvast deze data niet te noteren in de agenda! 

 

Vrijdag 23 oktober – zondag 25 oktober:  

Leidersweekend 1 = GEEN scouts 

Zaterdag 13 november – zondag 15 november:  

Kiekenfeest 

Zondag 7 februari: Start semester 2 

Start semester 2 

Vrijdag 26 februari – zondag 28 februari: Leidersweekend 

Leidersweekend 2 = GEEN scouts 

Vrijdag 12 maart – zondag 14 maart: Groepsweekend 

Zondag 25 april: Groepsdag 
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Jullie leiding! 

Jullie kunnen ons samen bereiken door te mailen naar  

 

verkenners@scoutsjongbrabant.be 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Stevige linker, 

De verkennerleiding 

Bastiaan Verheyden (takleider) 

Luimige Kea 

 

0473/51.73.27 

bastiaan.verheyden@scoutsjongbr

abant.be 

Boris Deleu  

Beheerste Orang-oetan 

 

0495/ 28.57.77 

boris.deleu@scoutsjongbrabant.be 

 

Daan Deckers 

Volhardende Ezel 

  
0477/09.66.03 

daan.deckers@scoutsjongbrabant

.be 

Joran Hambrouck 

Zorgeloze Stokstaart 

 
0499/73.01.20 

joran.hambrouck@scoutsjongbra

bant.be 

Hannes Verheyden 

Nobele Otter 

 
0471/06.79.33 

hannes.verheyden@scoutsjongbr

abant.be 


