JONG VERKENNERS
SEMESTERPLANNING 1 – 2022/23

Ook dit jaar is jullie jong-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. Wij zijn
er alvast klaar voor om erin te vliegen!
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.
Voor de leden die nog niet bekend zijn met de jong-verkenner tak, kan deze paragraaf al een beeld
geven over de doelstellingen van onze tak. Bij de jong-verkenners trachten we de scoutsprincipes om
te zetten in de praktijk. Zo leren jullie samenleven en vooral samenwerken met andere leden. We
leren jullie geleidelijk aan verantwoordelijkheid nemen en dragen. Maar vooral om veel plezier te
maken en alles uit jullie zondag te halen.
Voor bijkomende informatie en updates over de activiteiten kan je steeds onze website raadplegen,
www.scoutsjongbrabant.be . Voor verdere vragen kan je ons altijd aanspreken voor/na de
vergadering of ons mailen op ons gemeenschappelijke mailadres,
jongverkenners@soutsjongbrabant.be .
Mocht je een vergadering niet aanwezig zijn, gelieven dan zo snel mogelijk mail te communiceren
met de jong-verkenner. Afbellen doe je liefst bij de takleider Felix.

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! De kapoenen en welpen vragen we
per semester 5 euro extra voor een wekelijks vieruurtje, gelieve deze cash te bezorgen aan de
kapoenenleiding. Contactloos betalen via de smartphone kan ook voor of na de vergadering bij een
van de jong-verkenner leiders.
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.

Scouts Jong Brabant Jong Verkenners

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 jong verkenners uit een paar basisstukken, waar je
goed mee kan ravotten. Voor ons is dit: Een scoutshemd, onze scoutsdas & tshirt en een groene korte broek.
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 tshirt 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.
Tijdig kijken dus!

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 voorzien .
Afmailen kan je dan naar jongverkenners@scoutsjongbrabant.be Afbellen
doe je liefst bij de takleider Felix.
Wij vragen voor elke betalende activiteit jezelf in te schrijven door naar
jongverkenners@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!
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Semesterplanning
Zondag 25 september: Startdag
Na veel te lang wachten, vliegen we er deze zondag terug tegenaan. Wij hopen veel bekende
gezichten terug te mogen verwelkomen. Ook verheugen we ons om de nieuwelingen te begroeten.
Al spelend zorgen we er deze vergadering voor dat we één hechte groep worden!!!

Zondag 2 oktober: Overgang
Vandaag gaan we met het STALEN ROS naar de kluis voor onze jaarlijkse traditie.
Verder info volgt via mail.

Zondag 9 oktober: Frida Croquet vergadering
Vandaag kunnen jullie heerlijke snacks, voorzien door de leiding, winnen.
Kom met een hongertje en laat de spelen beginnen.

Vrijdag 14 oktober: Ouderavond
Vandaag worden niet de leden maar de ouders verwacht op de scouts, de
ouderavond is het uitgelezen moment om kennis te maken met de leiding,
de activiteiten en de werking van de scouts. Meer info volgt nog.

Zaterdag 15 - Zondag 16 oktober: Dropping
Doe je stapschoenen al maar aan, want dit weekend is het tijd voor een legendarische dropping!!
Meer info volgt via mail.

Zondag 23 oktober: Leidersweekend = geen scouts
Dit weekend gaat de leiding op bezinningsweekend om leuke en indrukwekkende nieuwe spelen
voor jullie te zoeken.
Het is geen scouts, jullie kunnen thuis genieten van een welverdiende tas soep.

Zondag 30 oktober: Halloweenvergadering
Wie is er klaar om te komen griezelen op de jacht? Hou zeker je
beste griezelverhaal klaar en verkleedt je om ter engst. Het beste
verkleedde lid krijgt een verrassing!

Zondag 6 november:
Highlandgames vergadering
Balken werpen en kogelstoten, aan de hand van deze en nog veel meer
epische games zullen we sterkste jongverkenner kronen tot de grootse
highland meester.

Zondag 13 november: Tripoloski vergadering
Trek alvast jullie Adidas trainingspak maar aan want vandaag gaan
we ons inleven in de prachtige cultuur van het oude Rusland. Een tijd
waarin er van oorlog en corruptie gaan sprake was!
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Zondag 20 november: Vergadering 8 : Kiekenfeest + kiekenfeestvergadering
POPOOOK! Dit weekend organiseren de verkenners een gezellig etentje voor jullie allemaal. Zak dus
zeker af naar de kleine jacht en neem je vrienden en familie mee naar dit geweldige eetfestijn. Tot
dan! De Kiekenfeest vergadering begint pas om 15u dit om ervoor te zorgen dat jullie rustig van jullie
maaltijd kunnen genieten.

Zondag 27 november: WK vergadering
Ooh nee een ramp! De rode duivels zitten allemaal geveld door
de apenpokken thuis. Roberto Martínez heeft ons persoonlijk
gevraagd of de Duivels van de Jacht kunnen inspringen. Trek je
trainingspak al maar aan en wees klaar voor de aftrap!

Zondag 4 december: Sinterklaasvergadering
We hopen dat jullie braaf zijn geweest want vandaag komt er iemand langs die jullie zal belonen of
billekoek geven. Haal het beste uit jezelf en verwelkom onze lieve goede heer De Sint!

Begin vrijdagvergaderingen:
Zoals elk jaar wisselen we de zondag vergaderingen even in voor de vrijdag avond. Zo kan de leiding
zich goed voorbereiden op de examens en hebben we de kans om eens een ander soort activiteiten
te plannen.

Vrijdag 9 december: Cinema vergadering
Trek je comfortabelste kleren aan, sit back en relax. Vandaag maken wij het ons gezellig en duiken wij
in de cinema van de jacht.

Vrijdag 16 december: Casino vergadering
Jezelf ooit al afgevraagd hoeveel geluk je hebt? Wel vanavond kan jij je geluk testen en heel wat
winnen, of verliezen. Trek je smoking aan haal je pokerface boven en let the dice roll.

Vrijdag 23 december: Kerstetentje
OP deze speciale dag komen wij allemaal samen rond de tafel om eens goed te dineren.Sfeer en
lekker eten is gegarandeerd!!

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
Zaterdag 15 oktober: Dropping
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
Maandag 17 juli (voor 3e jaars) & donderdag 20 juli (voor 1e en 2e jaars)
tot Zondag 30 juli: Scoutskamp
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Jullie leiding!
Jullie kunnen ons samen bereiken door te mailen naar

jongverkenners@scoutsjongbrabant.be
Felix Schellens (Takleider)
0468/05.58.29
felix.schellens@scoutsjongbrabant.be
“Toegewijde Agame”

Daan Deckers
0477/09.66.03
daan.deckers@scoutsjongbrabant.be
“Volhardende Ezel”

Louis Scherpereel
0470/32.22.18
louis.scherpereel@scoutsjongbrabant.be
“Levensgenietende Secretario”

Isaac Lemmens
0485/13.15.57
isaac.lemmens@scoutsjongbrabant.be
“Vrijmoedige Kaketoe”

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

Stevige linker,
De jongverkennerleiding
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