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SEMESTERPLANNING 2 – 2021/22

Beste ouders en welpen

Na een geweldig eerste semester zijn we nu helemaal klaar voor een nog zotter tweede
semester! De leiding is weer helemaal klaar om nieuwe spelletjes te bedenken. Zo
moeten jullie niet meer op een zondagnamiddag thuis zitten, maar kunnen jullie terug
naar jullie favoriete plek: de Kleine Jacht!
Bekijk altijd goed de planning, want deze staat alweer boordevol leuke activiteiten. Bij
een aantal activiteiten worden jullie nog extra op de hoogte gebracht via mail.
We hopen jullie weer in grote aantallen te mogen ontvangen en we sluiten het
scoutsjaar af met een spetterend kamp!
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:
welpen@scoutsjongbrabant.be

Een stevige linker
De Welpenleiding
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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 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 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!

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 liefst per
overschrijving te betalen op:BE32 7340 3552 0702 met volgende vermelding: 4u + naam.

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 welpen@scoutsjongbrabant.be afbellen doe je liefst bij de
takleider: Akela / Wout: +32 473 93 64 96
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:welpen@scoutsjongbrabant.be
http://www.scoutsjongbrabant.be
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Semesterplanning
Lang genoeg gewacht, hier is hij dan
Zondag 13 februari: Valentijnsvergadering
Al die meisjes oehlalala, zonnestraaltjes oehlalala!
Op deze romantische dag leren we hoe het is om een echte cupido te zijn.
Zondag 20 februari: Vriendjesdag
Neem vandaag zeker 1, 2 of zelfs 3 vriendjes mee! Zo kunnen zij ook eens ervaren hoe
het is om een scout te zijn.

Zondag 27 februari: Superheldenvergadering
Spider-man, The hulk, Captain America, The Flash,...
Ken jij er nog meer? Kom in deze vergadering verkleed in je
favoriete superheld om van de wereld een betere plaats te
maken.

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: Disneylandvergadering
Disneyland opent een nieuw park in Leuven.
Wij zijn de eerste die een bezoekje mogen brengen.
Doe je stapschoenen aan en neem zeker een gevulde drinkbus mee.
Zondag 20 maart: Jack Sparrow-vergadering
This is the day you will always remember as the day you
almost caught captain Jack Sparrow. Vandaag halen we de
ruwste piraat in ons boven en trotseren we de wilde zeeën op
zoek naar goud.
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.

Zondag 10 april: Avatar vergadering
Water. Aarde. Vuur. Lucht. Lang geleden leefden de vier naties in
vrede samen, maar alles veranderde toen de vuurnatie aanviel.
Alleen de Avatar, meester van alle vier de elementen, kon ze
stoppen, maar toen de wereld hem het meeste nodig had,
verdween hij.
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Zondag 17 april: Geen vergadering
Vandaag is er geen vergadering want het is Pasen, prettig paasfeest!
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: Squid game vergadering
We spelen een groot spel gebaseerd op de welbekende serie: Squid
Game! Al dan niet lichtelijk aangepast zodat de uitdagingen niet
levensgevaarlijk zijn.
Wie blijft als laatste over en wint de 45.6 biljoen Zuid-Koreaanse Won?
Zondag 8 mei: Junglevergadering
Laat de tarzan in jezelf naar boven komen. Ga op missie in de jungle van Heverlee & red
Jane van de boze orang-oetangs!

Zondag 15 mei: Katapultvergadering
We dompelen ons onder in de middleeuwse wereld vol katapulten,
zwaarden, en sandalen.
Zondag 22 mei: Zipline vergadering

Vandaag voorziet de leiding een epische zipline waarmee jullie op een veilige manier
jullie je volledig kunnen uitleven van boom tot boom. Grote kussens worden voorzien!

Vrijdagvergaderingen:
Vanaf deze week beginnen de vrijdagvergaderingen. Meer info over het start en eind uur
volgt later via mail.
Vrijdag 27 mei: Haciënda
Deze vergadering spelen volgens traditie het legendarische haciënda spel!
Vrijdag 3 juni: Groepszwemmen
Helaas is dit alweer de laatste vergadering van het jaar! Maar niet getreurd, we gaan
zwemmen met de groep, en voor dat je het weet vertrekken we al op een legendarisch
welpenkamp!
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Belangrijke data
Vergeet alvast deze data niet te noteren in de agenda!

Groepsweekend: Vrijdag 4 tot zondag 6 maart
Leidingsweekend: Vrijdag 25 tot zondag 27 maart à Geen scouts!
Paasetentje: Vrijdag 1 april
Groepsdag: Zondag 24 april
Kamp: zaterdag 23 juli tot zaterdag 30 juli
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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

Wout Motmans
“Akela”
+32 473 93 64 96
wout.motmans@scoutsjongbrabant.be

Louis Scherpereel
“King Louie”
+32 470 32 22 18
louis.scherpereel@scoutsjongbrabant.be

Amélie Gemels
“Raksha”
+32 474 24 31 75
amelie.gemels@scoutsjongbrabant.be

Tristan Sleuwaegen
“Balou”
+32 497 45 91 28
tristan.sleuwaegen@scoutsjongbrabant.be

Tanno Anthierens
“Bagheera”
+32 487 90 72 00
tanno.anthierens@scoutsjongbrabant.be


