
Scouts Jong Brabant Verkenners

Verkenners
SEMESTERPLANNING 2 – 2021/22

Beste verkenners

Hoera! Een nieuwe semesterplanning, een nieuw uitzicht op een scoutsjaar vol plezier.
Dit semester hebben we weer veel verschillende vergaderingen van formaat voorzien.
Laten we verloren tijd inhalen en genieten van een prachtig zomers semester zonder
zorgen! Op het einde van dit scoutsjaar vertrekken we op buitenlands kamp, waar we al
lang naar uitkijken.

Trek je uniform aan, bind je bottinnen vast en maak je klaar. Dit semester wordt ons
semester, dromenland in zicht!

Voor extra info en updates kan je steeds onze website
bezoeken: www.scoutsjongbrabant.be of ons volgen op
onze Facebookpagina ‘Scouts Jong Brabant’.
Voor verdere vragen of onduidelijkheden kan je ons altijd
aanspreken op de scouts voor of na een vergadering of ons
mailen via:
verkenners@scoutsjongbrabant.be

Een stevige linker
De Verkennerleiding
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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 een paar
basisstukken, waar je goed mee kan ravotten. Voor ons is
dit: Het beige hemd, onze scoutsdas & t-shirt en een groene
korte of lange broek.
Zowel leden als leiding worden elke vergadering in perfectuniform 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.
Tijdig kijken dus!

Afbellen: Wij vragen om steeds iets te laten weten als je niet naar een
vergadering kan komen. Via mail kun je bij ons terecht op het
mailadres verkenners@scoutsjongbrabant.be afbellen doe je liefst
bij de takleider: Rob Vanmeerbeek (0483 23 30 30). Het afmelden
doe je best ook via mail zodat we zeker goed op de hoogte zijn.
Afbellen is meer dan een formaliteit. Je leiding kan zo inschatten met
hoeveel jullie zullen zijn en een geschikt spel ineensteken.

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:verkenners@scoutsjongbrabant.be
http://www.scoutsjongbrabant.be
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Semesterplanning
Lang genoeg gewacht, hier is hij dan!
Zondag 13 februari: Start-van-het-semestervergadering
Eindelijk! Wie was nu weer mijn PL en welk jaarkenteken moest ik op mijn hemd? En hoe
lang mag ik praten in de formatie voor de leiding er iets van zegt? Kom het vandaag
weer te weten in de start-van-het-semestervergadering!
Zondag 20 februari: Reis-rond-de-wereldvergadering
Het spel van deze week staat in het teken van reizen, ontdekken en
avontuur! Gepaste outfit en kompas worden aangemoedigd!
Zondag 27 februari: Slimste Jachter Vergadering
3.25 h lang houden wij een openbaar onderzoek onder leiding van
de meest onschuldige hand: de vk-leiding. Een onderzoek naar de
slimste Jachter ter wereld, gesubsidieerd met belastingsgeld en te
volgen op de kleine Jacht!
Vrijdag 4 tot zondag 6 maart: GroepsweekendHet is weer tijd om er met de hele scouts op uit te trekken, van de jongste kapoen tot deoudste leider. Meer info volgt nog!
Zondag 13 maart: Lockdownvergadering
We bezinnen samen over de afgelopen 2 jaar. Was jullie handen, nies in jullie elleboog
en maak jullie klaar voor de lockdownvergadering. Ga voor de vergadering zeker eens
langs bij de putten, hier wacht misschien wel een leuke vergadering op jullie.
Zondag 20 maart: VOC-vergadering
Ja vandaag is het de dag, trek je buik maar in, en je borst
vooruit want wij gaan aan de slag. 20 maart is historisch de
dag die staat voor de oprichting van de Verenigde Oost-
Indische Compagnie. Het wordt dus een super vergadering
vol met Johan van Orldenbarnevelden naast de kaap van de
goede hoop.
Vrijdag 25 tot zondag 27 maart: Leidingsweekend = GEEN SCOUTS!!Dit weekend gaat de leiding op teambuilding, geen scouts dus. Niet getreurd, volgende weekzijn we er weer!
Vrijdag 1 april: Paasetentje
Het kerstetentje kon dit jaar helaas niet doorgaan maar niet getreurd, de jinners zullen
hun kookkunsten toch nog kunnen bewijzen bij dit Paasetentje. Meer info volgt.
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Zondag 10 april: Tour de Heverlee vergadering
Vandaag gaan we op ontdekking in het jullie wel bekende Heverlee! Breng in ieder geval
jullie stalen ros mee, fietsslot en fietshelm.
Meer info volgt.
Zondag 17 april: Geen vergadering
Vandaag is de leiding de paashaas aan het
helpen en is er dus geen scouts. Een
paastastische feestdag!
Zondag 24 april: Groepsdag
Deze zondag is het 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. Hou deze datum zeker vrij in jullie agenda en kom
zeker met het hele gezin, plezier voor jong en oud wordt verzekerd!
Zondag 1 mei: Dag van de Arbeid vergadering
Op deze dag van de arbeidersbeweging ligt de invoering van de achturige werkdag ten
grondslag. Vandaag komen we meer te weten of arbeid en hoe men dit nuttig toepast.
Vrijdag 6 mei: Buitenlandskampvoorstelling + Fietsdropping
Vandaag zijn leden én ouders om 20u welkom op de kleine Jacht. De leiding stelt wat
praktische zaken voor over het buitenlands kamp. De leden vertrekken later in de avond
op fietsdropping. Meer info volgt!
Zondag 15 mei: Vlottentocht
Vandaag zijn we vroeg uit de veren voor een
grotesk avontuur. Om de survivalskills nogmaals
op punt te zetten varen we uit naar andere
horizonten, op een zelfgemaakt vlot. Meer info
volgt!
Zondag 22 mei: Zomer - vergadering
We sluiten het jaar rustig af met een echte
chilldag, met hopelijk bijhorend mooi weer. Meer
info volgt.
Vrijdag 27 mei: Roulette 666
Wie kan vandaag de beste poker face opzetten om iedereen op het foute pad te zetten
en met de meeste casino chips te eindigen? Versnaperingen aanwezig!
Vrijdag 3 juni: Groepszwemmen
Hoera!!! We gaan met de hele scouts zwemmen. Het belooft weer een spetterende
vergadering te worden.
Zaterdag 2 Juli: Zomer - BBQ
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Meer info volgt.
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Belangrijke data
Vergeet alvast deze data niet te noteren in de agenda!

Groepsweekend: Vrijdag 4 tot zondag 6 maart
Paasetentje: Vrijdag 1 april
Groepsdag: Zondag 24 april
Vrijdag 6 mei: Buitenlandskampvoorstelling + fietsdropping
Kamp: Zaterdag 16 juli tot zaterdag 30 juli
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Jullie leiding!
Jullie kunnen ons samen bereiken door te mailen naar

verkenners@scoutsjongbrabant.be
Rob Vanmeerbeek“Gedreven Olifant” Bastiaan Verheyden“Luimige Kea”
0483/23.30.30rob.vanmeerbeek@scoutsjongbrabant.be 0473/51.73.27bastiaan.verheyden@scoutsjongbrabant.be
Lies Leyssen“Gehechte Oribie” Boris Deleu“Beheerste Orang-Oetan”
0491/59.80.29lies.leyssen@scoutsjongbrabant.be 0495/28.57.77boris.deleu@scoutsjongbrabant.be
Tobias Deleu“Gemoedelijke Orang-Oetan”
0492/76.95.27tobias.deleu@scoutsjongbrabant.be

We hopen jullie op elke vergadering in grote getale te mogen ontvangen!
Stevige linker,
De verkennerleiding

mailto:verkenners@scoutsjongbrabant.be

