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SEMESTERPLANNING 2 – 2021/22

Beste ouders en jongverkenners,

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:
jongverkenners@scoutsjongbrabant.be

Een stevige linker,
De Jong Verkennerleiding



Scouts Jong Brabant Jongverkenners

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 jongverkenners 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/


Scouts Jong Brabant Jongverkenners

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 jongverkenners@scoutsjongbrabant.be afbellen doe je
liefst bij de takleider: Josse Van Bastelaere (0476/17.32.86)
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:jongverkenners@scoutsjongbrabant.be
http://www.scoutsjongbrabant.be
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Semesterplanning
Lang genoeg gewacht, hier is hij dan
Zondag 13 februari: Hoedini vergadering
In 1896 zag Houdini voor het eerst een dwangbuis. Het duurde jaren voor hij de methode
had ontwikkeld om eruit te ontsnappen. Maar hij ontsnapte. En met verwondering keek de
wereld toen en kijkt de wereld vandaag elke dag toe naar goochelaars en de mysteries die zij
met zich meebrengen.
Zondag 20 februari: Vriendjesdag/Bruce Lee vs. Gène Bervoets vergadering
Deze twee heren zijn beide bazen in hun eigen domein, maar wat zou er echter gebeuren
wanneer deze twee het tegen elkaar moeten opnemen in een strijd van leven of dood.
Vergeet zeker je vriendjes niet.

Zaterdag 26 februari: Vlaanderen vakantieland vergadering
Vandaag in vlaanderen vakantie land bezoeken we de mooiste/beste/meest epic stad:
namelijk Leuven. We zullen alle pareltjes van onze stad bezoeken en delen met de wereld.
Pas op, deze vergadering is op een zaterdag en er zal later nog een mail volgen met extra
info.
Vrijdag 4 tot zondag 6 maart: Groepsweekend
Het is weer tijd om er met de hele scouts op uit te trekken, van de jongste kapoen tot de
oudste leider. Meer info volgt nog.
Zondag 13 maart: Colonize space vergadering
Vandaag gaan wij de uithoeken van het universum verkennen en koloniseren, dit heftig
avontuur is niet zomaar voor iedereen dus kom voorbereid.
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Zondag 20 maart: Gang wars Bloods vs. Cribs vergadering
De strijd tussen deze twee gangs is al tientallen jaren bezig. Voor welke kleur komen jullie op
en wat zou je alllemaal doen voor je gang. Deze zondag zal de finale strijd plaatsvinden, om
zo te weten te komen wie voor de beste gang opkomt. (kom in rood of blauw)

Vrijdag 25 tot zondag 27 maart: Leidingsweekend à GEEN SCOUTS!!
Dit weekend gaat de leiding op teambuilding, geen scouts dus. Niet getreurd, volgende week
zijn 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: Colonize space vergadering 2
Aangezien de uithoeken van het universum verder blijken dan gedacht zullen jullie de
dapperste astronauten begeleiden in een vervolg op de vorige verkennings en kolonisatie
tochten.
Vrijdag- Zondag 15 - 17 april: Paasweekend
Dit weekend is het zover. Het weekend waar
iedereen op heeft gewacht, het paasweekend!
Meer info volgt zeker nog.
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: Ninja warrior vergadering
Al eeuwen lang spreken de ninja's tot onze
verbeelding. Deze week gaan we kijken wie er
geschikt is om een ninja te worden. We gaan alle skills die jullie nodig hebben testen.
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Zondag 8 mei: De magische ketel vergadering
Wie kent het verhaal van de befaamde Obelixniet? Als kind viel hij in de magische ketel met alsgevolg het ontwikkelen van bovennatuurlijkekrachten. Maar welke kruidenmix maakte dezefameuze drank? Vandaag krijgen we hetantwoord.
Zondag 15 mei: Vlottentocht extreemvergadering
Deze week gaan we jullie bouwkunsten testen en
kijken wie het beste vlotten bouwt. Wie gaat er
het beste varen en wie gaat er zinken? Meer info
volgt nog.
Zondag 22 mei: De grote boze bavetvergadering
Leider bavet heeft deze week zijn kleine teen tegen een stenen muur gestoten. Hij is van
plan zijn frustraties op jullie te uiten door middel van extreme challenges, dus maak jullie
borst maar nat.
Vrijdag 27 mei: Vrijdagvergadering
Vandaag gaan de vrijdagvergaderingen van start. Meer info volgt nog per mail.
Vrijdag 3 juni: Groepszwemmen
Ohneee de laatste vergadering van het jaar is alweer aangekomen. Maar wees niet getreurd,
we gaan met heel de scouts gaan zwemmen!
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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
Paasweekend: Vrijdag 15 tot zondag 17 april
Groepsdag: Zondag 24 april
Kamp: Zaterdag 17 juli (3dejaars) & woensdag 20 juli (1ste, 2dejaars) tot zaterdag30 juli
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Jullie leiding!
Jullie kunnen ons samen bereiken door te mailen naar

jongverkenners@scoutsjongbrabant.be

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

Josse Van Bastelaere
Speelse Sifaka
0476 17 32 86
josse.vanbastelaere@scoutsjongbrabant.be

Arnaud Debaveye
Joviale Condor
0468 10 44 36
arnaud.debaveye@scoutsjongbrabant.be

Felix Schellens
Toegewijde Agame
0468 05 58 29
felix.schellens@scoutsjongbrabant.be

Jules Debruyne
Vurige Alpaca
0470 09 52 93
jules.debruyne@scoutsjongbrabant.be

Warre Verheyden
Doordacht Grysbokje
0477 56 36 65
warre.verheyden@scoutsjongbrabant.be


