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SEMESTERPLANNING 1 – 2022/23

Dag kapoenen en ouders

De leiding is er weer helemaal klaar voor om jullie opnieuw te mogen ontvangen op de

Kleine Jacht.

Met nieuwe avontuurlijke spelen starten we het nieuwe scoutsjaar vol enthousiasme. Het

nieuwe jaar is er één vol met ravotten in het bos, samen nieuwe avonturen beleven, leren

hoe scouting eruit ziet... Wij zijn er alvast helemaal klaar voor om er in te vliegen!

In de semesterplanning vinden jullie telkens een korte beschrijving over de vergadering.

Bij bepaalde activiteiten krijgen jullie via een aparte mail nog bijkomende informatie.

Voor extra info en updates kan je ook 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 op: kapoenen@scoutsjongbrabant.be

Mocht je zoon een vergadering niet aanwezig kunnen zijn, kunnen jullie dit

communiceren met de kapoenenleiding.

Een stevige linker

http://www.scoutsjongbrabant.be
mailto:kapoenen@scoutsjongbrabant.be
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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! De

kapoenen en welpen vragen we per semester 5 euro extra voor een wekelijks vieruurtje,

cash te bezorgen aan de kapoenenleiding.

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, kunnenmet 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 kapoenen uit onze scoutsdas (het

zogenaamde sjaaltje), en onze scouts t-shirt. Beide zaken kan je

aankopen bij ons op de scouts. (€8 voor de scoutsdas en €15 voor de

t-shirt)

Onze eigen jacht t-shirt is in verschillende maten verkrijgbaar. We

sporen iedereen dan ook aan om deze t-shirt wekelijks te dragen als

je naar de scouts komt!

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.

https://scoutsjongbrabant.be/praktisch/uniform/
https://www.zusterjeannedevos.org/
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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 kapoenen te kunnen

stillen, wordt er elke vergadering een vieruurtje voorzien.

Hiervoor vragen wij wel een kleine bijdrage van €5 per

semester. Dit bedrag liefst cash te betalen aan Emile van

de kapoenen.

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 samenstellen .

Afmailen kan je dan naar kapoenen@scoutsjongbrabant.be

Afbellen doe je liefst bij de takleider Anse.

Wij vragen voor elke betalende activiteit jezelf in te schrijven

door naar kapoenen@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!

mailto:kapoenen@scoutsjongbrabant.be
http://www.scoutsjongbrabant.be
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Semesterplanning

Zondag 25 september: Startdag

De scouts is terug begonnen, hoera! Vandaag is een goeie dag om de scouts te leren

kennen. Heb je vriendjes die graag naar de scouts willen komen, neem ze zeker mee!

Zondag 2 oktober: Piratenvergadering

Ahoyyy kapoenen! Wie van jullie is een echte piraat en vindt de

schat?

We bouwen onze eigen boot en varen er op uit. Kom verkleed als

piraat zo maken we er een onvergetelijke vergadering van!

Zondag 9 oktober: Legervergadering

Links rechts links rechts. We marcheren het bos in. Alle kapoenen worden getest op

uithouding, discipline, coördinatie en nog veel meer. Je voorbereiden is de boodschap!

Vrijdag 14 oktober: Ouderavond

Vanavond verwelkomen we voor een keertje eens de ouders op onze scouts. Dit is het

perfecte moment om de kapoenenleiding, groepsleiding, de werking van onze scouts en

activiteiten te leren kennen.

Zondag 16 oktober: George van de jungle

Stad Leuven organiseert opnieuw Los in het bos. Dit wil

zeggen dat er verschillende activiteiten in het speelbos

naast de Kleine Jacht worden georganiseerd. Vandaag

slingeren we in de bomen en leren we boogschieten. Of

leren we balanceren en maken we onze eigen katapult?

Zondag 23 oktober: Leidersweekend = geen scouts

De leiding gaat op teambuilding! Deze zondag is het geen scouts maar niet getreurd, we

zorgen voor nieuwe ideeën zodat we er volgende zondag weer een leuke dag van kunnen

maken.

Zondag 30 oktober: Pokémonvergadering

Gotta catch em all! Wie durft de uitdaging aan te gaan met de baas van

de league, wie kan het meeste Pokémons vangen en wie verslaat de

meeste gym bazen? We komen er vandaag achter!

Zaterdag 5 tot zondag 6 november: Astronautenweekend

De kapoenen gaan op weekend! Dit is de uitgerekende kans om je

voor te bereiden voor het kamp. Dit weekend sturen we onze eigen

racket de ruimte in, nemen we het op tegen aliens en leren we hoe

we een astronaut kunnen worden. Meer info volgt via mail.
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Zondag 13 november: Legovergadering

Vandaag komen we er achter wie de beste legomaster is. We zullen burchten bouwen,

kastelen, paleizen die nog groter zijn dan ons eigen kleine paleis (de Jacht). Zonder lego

kunnen jullie natuurlijk niet bouwen, de kapoenen zullen ze eerst moeten verdienen.

Zondag 20 november: Kiekenfeest

Popoooooook! Naar jaarlijkse gewoonte is het ook dit jaar weer

kiekenfeest. Na een heerlijke maaltijd is er een vergadering

gepland, deze begint om 15u, zo kunnen jullie rustig van jullie

maaltijd genieten.

Zondag 27 november: Kookvergadering

Tijd om jullie beste kookskills naar boven te halen!

Samen bereiden we een heerlijke maaltijd die we erna lekker kunnen opsmullen.

Maar wie heeft de ingrediënten gestolen?

Zondag 4 december: Sinterklaasvergadering

‘Hij komt, hij komt die lieve goede sint’, ben jij even

braaf geweest als vorig jaar? Sinterklaas is weer in het

land en ook dit jaar mogen wij hem verwelkomen op

de Jacht.

Begin vrijdagvergaderingen:

Vrijdagvergaderingen betekenen evenveel plezier als op zondag, alleen zijn ze op vrijdag!

Vanaf 9 december zullen de vergaderingen op vrijdag plaatsvinden tot aan de

kerstvakantie. Meer info over de uren volgt nog via mail.

Vrijdag 9 december: Casinovergadering

Wie gaat er naar huis met het meeste geld? De kapoenen nemen het op tegen de leiding

in Palazzo de Jacht. Jullie uitnodiging volgt nog via mail.

Vrijdag 16 december: Movienight

Vanavond maken we van de Jacht de beste

bioscoop ooit en voorziet de leiding wat

lekkers. Kom allemaal in je pyjama/onesie,...

Vrijdag 23 december: Kerstetentje

Vandaag worden we getrakteerd op een echt

kerstdiner. Daar hoort natuurlijk lekker eten

en fijn gezelschap bij. Wij kijken er alvast naar

uit om onze buik rond te kunnen eten.
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Wintervergaderingen:

Zoals elk jaar krijgen jullie ook in januari enkele vergaderingen voorgeschoteld. Meer info

hierover volgt.

Belangrijke data
Vergeet alvast deze data niet te noteren in de agenda!

Vrijdag 14 oktober: Ouderavond

Zaterdag 5 november – zondag 6 november: Astronautenweekend

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 23 juni: Groepszwemmen

Dinsdag 25 juli – Zondag 30 juli: Scoutskamp
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Jullie leiding!
Jullie kunnen ons samen bereiken door te mailen naar

kapoenen@scoutsjongbrabant.be

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

Stevige linker,

De kapoenenleiding

Emile Debruyne
+32 470646987

Emile.debruyne@scoutsjongbrabant.be

Ongedwongen Arend

Anse Verheyden
+32479401898

Anse.verheyden@scoutsjongbrabant.be

Daadkrachtige Kulungu

Andreas Schollaert
+32 468297211

Andreas.schollaert@scoutsjongbrabant.be

Hartelijke Caraya

Amélie Gemels
+32 474243175

Amelie.gemels@scoutsjongbrabant.be

Blijmoedige Sitta

mailto:Emile.debruyne@scoutsjongbrabant.be
http://@scoutsjongbrabant.be
mailto:Andreas.schollaert@scoutsjongbrabant.be
mailto:Amelie.gemels@scoutsjongbrabant.be

