VERKENNERS
SEMESTERPLANNING 1 – 2022/23

Ook dit jaar is jullie verkenner leiding er helemaal klaar voor om jullie te ontvangen op onze
gezellige ‘kleine jacht’. Het nieuwe scoutsjaar is gevuld met amusante vergaderingen.
Jullie zullen naast onze buitengewone top spelen ook onder andere schouttechnieken
aangeleerd krijgen. De door Baden-Powell ontworpen scoutsmethode heeft als belangrijkste
doel het aanleren van zelfstandigheid. Deze zelfstandigheid wordt aangeleerd door middel
van uitdagingen, bij voorkeur in de natuur. Daarbij leren de scouts om samen te werken en
leiding te geven, doordat ze in kleine patrouilles werken met hun eigen patrouilleleider. Ook
dit jaar ligt bij ons de focus op zelfstandigheid en het aanleren ervan, wij hopen jullie dit jaar
veel te kunnen bijleren en goed te kunnen helpen waar nodig en dit alles op een leuke en
speelse manier. Wij hebben er alvast veel zin in jullie hopelijk ook!
In de semesterplanning vinden jullie een overzicht van de komende vergaderingen van dit
semester. Bij elke vergadering vinden jullie een korte beschrijving over de vergaderingen. Maar
een ding staat al vast, ze zijn allemaal buitengewoon plezant. Bij bepaalde vergaderingen
krijgen jullie via een aparte mail nog bijkomende informatie.
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Lidgeld
Voor het lidgeld bestaan er twee formules voor een jaar scouting per persoon; de
standaard vraagprijs (37 euro) of de streefprijs (50 euro). Als ouder heb je de keuze om
een formule te kiezen.
Van die 37 of 50 wordt er 36,70 euro doorgestort naar Scouts en Gidsen Vlaanderen. Zo
word je lid van Scouts en Gidsen Vlaanderen en ben je meteen ook verzekerd!
Waarom hanteren we deze formule ? Naast de kost van onze eigen werking hebben we
de voorbije jaren stevig geïnvesteerd in nieuw duurzaam spel & kamp materiaal. Dit
materiaal heeft ook onderhoud nodig en is soms aan vervanging toe. Voor zulke
aankopen proberen wij doorheen de jaren wat te sparen.
Heb je als ouder zin om iets meer te betalen dan 37 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 (groepsploeg@scoutsjongbrabant.be). We vinden dat financiële zorgen geen
drempel mogen zijn om het spel van scouting te spelen! Discretie is uiteraard verzekerd.
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Ouderavond
Op vrijdag 14 oktober organiseren we op de kleine jacht een ouderavond. Deze avond is
de ideale gelegenheid om meer vertrouwt te geraken met de werking van de scouts, zijn
activiteiten en om de leiding te leren kennen. Meer info volgt later.

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 scoutshemd, ons
sjaaltje &t-shirt en een groene korte broek. Dit jaar zullen we weer
streng 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. (€8 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 uniform vind je op
https://scoutsjongbrabant.be/praktisch/uniform/

Tweedehands scoutskleren
Vanaf dit jaar starten we ook met het verkopen van tweedehands scoutskleren. De
opbrengst hiervan zal naar het goede doel van Jeanne Devos gaan. Voor meer informatie
over haar werking kunt u hier klikken.
Als jullie nog scoutskleren hebben liggen : scoutsbroek, hemd, pull, t-shirt,... waar jullie
niets meer mee zijn, neem deze dan gerust eens mee naar de kleine jacht. Dan krijgen ze
een nieuw leven en leveren ze ook nog eens geld op voor het goede doel!
Geïnteresseerd in het kopen van tweedehands scoutskleren? Vraag er dan zeker eens
naar bij de leiding voor of na een vergadering.
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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 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 (Arnaud - 0468 10 44 36)
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 of op onze Facebookpagina ‘Scouts Jong Brabant’.
Volg je ons nog niet? Zeker doen!
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Semesterplanning
Zondag 25 september: Startdag
Na enkele tergend lange maanden zonder het enige lichtpuntje in jullie leven (de Jacht),
en na een episch buitelands kamp is het weer tijd om er in te vliegen! Vanaf 14:15
welkom, de jin voorziet uiteraard iets lekkers.

Zondag 2 oktober: Overgang
De overgang is een zeer belangrijk scoutsritueel waar de eerstejaars verkenners worden
verwelkomd in de tak. Deze vergadering duurt een hele dag en gaat door op de kluis.
Eerstejaars nemen een paar kleren die vuil mogen worden, en een handdoek mee.
Daarnaast wordt iedereen ook verwacht in perfect uniform. Meer
concrete info volgt via mail.

Zondag 9 oktober: Che Guevara vergadering
Che Guevara is terug tot leven gekomen in Bolivia. Er wordt gezegd dat
hij hongerig is en misschien binnekort de kip van kiekenfeest gaat
proberen eten. Deze gevaarlijke man moeten we uitschakelen.

Vrijdag 14 oktober: Ouderavond
De ouders van de verkenners zijn welkom op de Kleine Jacht om wat meer informatie te
krijgen over de algemene scoutswerking en om eventueel eens kennis te maken met de
verkennerleiding. Meer info volgt via mail.

Vrijdag 14 tot Zondag 16 oktober: Hagrid-is-jarig Weekend!
Dit weekend is Hagrid jarig en jullie zijn uitgenodigd op zijn
verjaardagsweekend. Daarnaast heeft deze half reus/mens/wizard
ook nog een cruciale opdracht voor jullie vanuit Perkamentus. Dit
weekend zal doorgaan van vrijdagavond tot zondagmiddag, meer
informatie volgt nog via mail.

Zondag 23 oktober: Leidersweekend = geen scouts
De leiding is dit weekend op teambuilding en zal zondag dus niet op de kleine Jacht staan.
Geniet eens van een vrije zondag en gebruik deze dag om voor je toetsen te leren, want
school is ook belangrijk!

Zondag 30 oktober: Korfbalhooligans vergadering
Iedereen weet vast wel wat hooligans zijn, maar kennen jullie ook
korfbalhooligans? Deze aparte divisie van het hooliganisme
zullen we deze zondag verkennen. Trek je meest
herrieschoppende outfit aan. Vergeet ook zeker niet het lied van
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enge buren vanbuiten te leren.

Zondag 6 november: Frida Kroket vergadering
Vandaag kunnen jullie heerlijke snacks, voorzien door de leiding, winnen. Kom met een
hongertje en laat de spelen beginnen.

Zondag 13 november: REVIVE de Dodo’s vergadering
De dodo zelf een columbiformes was ooit zo talrijk als
de duivenpopulatie in het huidige Leuven. Maar vergis
je niet de dodo kon niet vliegen en werd tot wel één
meter hoog! De dodo is een van de eerste dieren
waarvan de uitsterving aan menselijk handelen kan
worden toegeschreven. Samen met de Revive the
dodo community trekken we er op uit om een van de
meest beroemde vogels terug tot leven te brengen.
Zaterdag 19 tot Zondag 20 november: Vergadering 8 : Kiekenfeest
Dit weekend is het kiekenfeest, de verkenners worden voltallig verwacht om hierbij mee
te helpen om hun reeds beleefd of nog te beleven buitenlands
kamp te bekostigen. Meer info volgt.

Zondag 27 november: Attack on Mr. Proper
Mr. proper’s kasteel des ontsmettende middelen is
aangevallen. Zelfs de koning kuis himself kan deze troep niet
alleen oplossen. ASAP verkenners gevraagd om mister
proper te gaan redden!

Zondag 4 december: Sinterklaasvergadering
Zoals elk jaar vereerd de sint en zijn roetpieten ons op een bezoek in de lokalen van de
jacht. Neem zeker je schoen en wortel mee voor epische cadeaus te ontvangen. PS: de
sint ziet alles in zijn grote boek, dus laat jullie gebruikelijke praat over hoe braaf jullie wel
zijn maar thuis.
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Begin vrijdagvergaderingen:
Vanaf 9 december starten we zoals gewoonlijk met de vrijdagvergaderingen. De
normale zondagvergaderingen gaan dusniet meer door. Dit geeft de
jongverkenners maar ook de leiding de tijd om zich voor te bereiden op de
examens. Vrijdagvergaderingen gaan door van 20u tot 22u.

Vrijdag 9 december: Casino Royale
Geachte verkenners,
Jullie zijn allen uitgenodigd op de exclusieve openingsavond van
Casino Royale, veruit de meest prominente casino van deze contreien.
Het is van uiterst belang dat jullie gekleed naar dit evenement komen
anders kan Hagrid wel eens voor problemen zorgen!
Grts Hagrid
Hoogachtend,
De leiding

Vrijdag 16 december: Wellness vergadering
Na een heel semester en tijdens een intense examenperiode verdient een Jachter wel
eens wat rust. Vergeet je zwembroek, badsletsen, handdoek en zwembril zeker niet.

Vrijdag 23 december: Vergadering 13: Kerstetentje
De jin haalt deze vrijdag zijn kookkunsten nog eens boven om voor ons een heerlijke
driegangenmaaltijd te voorzien. De leiding heeft alvast honger, jullie hopelijk ook! Meer
info hierover volgt.

Wintervergaderingen:
Zoals elk jaar krijgen jullie ook in 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 14 oktober: Ouderavond
Vrijdag 14 tot Zondag 16 oktober: Hagrid-is-jarig Weekend!
Zondag 23 oktober: Leidersweekend 1
Leidersweekend 1 = GEEN scouts
Zaterdag 19 november – zondag 20 november: Kiekenfeest
Zondag 4 december: Sinterklaas
Sinterklaas komt op bezoek!
Zondag 12 februari: Start semester 2
Start semester 2
Zondag 19 februari : Leidersweekend 2
Leidersweekend 2 = GEEN scouts
Vrijdag 3 maart – zondag 5 maart: Groepsweekend
Zondag 23 april: Groepsdag
Vrijdag 26 juni: Groepszwemmen
Zondag 16 juli – Zondag 30 juli: Scoutskamp
Met voorafgaand camion inladen, meer info via mail.
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Jullie leiding!
Jullie kunnen ons samen bereiken door te mailen naar

verkenners@scoutsjongbrabant.be
Arnaud Debaveye (Takleider)
0468 10 44 36
Arnaud.debaveye@scoutsjongbrabant.be
Joviale Condor
William Martens
0498 53 98 95
William.martens@scoutsjongbrabant.b
e
Ambitieuze Kunec

Wout Motmans
0473 93 64 96
Wout.motmans@scoutsjongbrabant.be
Guitige Fura
Tristan Sleuwaegen
0497 45 91 28
Tristan.sleuwaegen@scoutsjongbrabant.be
Toegewijde Sifaka

Jules Debruyne
0470 09 52 93
Jules.debruyne@scoutsjongbrabant.be
Vurige Alpaca
We hopen jullie op elke vergadering in grote getale te mogen ontvangen!
Stevige linker
De verkennerleiding
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