
 

 
WELPEN 

SEMESTERPLANNING 1 – 2022/23 
 
 
 
Dag beste ouders en welpen,  
 
Eindelijk is het weer zover, het begin van een nieuw scouts 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 op:  
welpen@scoutsjongbrabant.be 
 
Een stevige linker,  
 
De Welpenleiding  
 
  



 
 

Scouts Jong Brabant Welpen 

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, over the schrijven op BE25 7340 3551 9082. 
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. Hiermee 
is uw kind direct ingeschreven in het scoutsjaar. 
 
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 welpen uit een paar basisstukken, waar je 
goed mee kan ravotten. Voor ons is dit: een scoutshemd, onze scoutsdas & 
t-shirt en een korte groene 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 
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!  
Gelieve bij afwezigheid dit tijdig te laten weten, anders gaan  we er telkens 
van uit dat het kind aanwezig is. 

 

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 storten op  
BE25 7340 3551 9082 van de welpen. 

 

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 welpen@scoutsjongbrabant.be 

Afbellen doe je liefst bij de takleider Akela (Tanno). 
 

Wij vragen voor elke betalende activiteit jezelf in te schrijven  door naar 
welpen@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:welpen@scoutsjongbrabant.be
http://www.scoutsjongbrabant.be/
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Semesterplanning 
 
Zondag 25 september: Startdag 
HOERRAAAAA!!!!!!! Het nieuwe scoutsjaar is aangebroken! Jullie worden om 14.15u verwacht op de 
kleine Jacht met veel enthousiasme en energie, het nieuwe scoutsjaar kan eindelijk beginnen! Neem 
zeker ook al jullie vriendjes mee de startdag is hier het ideale moment voor. 
 
Zondag 2 oktober: Overgang 
Vandaag vindt de welgekende overgang plaats. Meer belangrijke info volgt zeker nog via mail. De 
vergadering zal heel wat vroeger beginnen dan normaal en start bij de zoete waters. 
 
Zondag 9 oktober: Wall street vergadering 
Vandaag leren we alle kneepjes van het vak in snel rijk worden! Wie 
wordt er het snelste rijk, wie zal de beurs laten crashen? We komen er 
deze vergadering achter 
 
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. 
 

Zondag 16 oktober: Los in het bos Vergadering  
Vandaag gaan we losgaan in het bos! Laat je innerlijke 
Tarzan maar los. Slingeren aan lianen en veel meer 
staan op de planning.  
 
Zondag 23 oktober: Leidersweekend = geen scouts 
Dit weekend gaat de leiding op teambuilding, geen 
scouts dus. Niet getreurd, volgende week 
zijn we er weer! 

 
Zondag 30 oktober: Halloweenvergadering 
Snoep of je leven!!! Kom zo eng mogelijk verkleed en ga het 
griezelige griezel-spel aan!  
 
Vrijdag 4- Zondag 6 november: WereldWEEKEND 
Van Afrika tot in Amerika, van in de Himalaya tot in de kleine 
Jacht! Dit weekend ontdekken we lokale spelletjes van over de hele wereld. Informatie hierover volgt 
via mail. 
 
Zondag 13 november: Tactiekenvergadering  
Onderzoek nieuwe strategieën, spits je tactieken bij en ontdek deze zondag wie de beste Napoleon-
welp is van de kleine Jacht! 
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Zondag 20 november: Kiekenfeest vergadering 
Eindelijk is het terug kiekenfeest! Een heerlijke maaltijd zal vandaag niet ontbreken. Daarnaast 
komen we uiteraard ook samen voor weeral een top vergadering, die uitzonderlijk begint om 15u, 
zodat jullie nog rustig van jullie heerlijke maaltijd kunnen genieten! 
 
 
Zondag  27 november: Schattenjacht 
Het verhaal doet de ronde dat een mysterieuze man gehoord heeft 
dat ene Gène Berevoets een zeer waardevolle schat heeft verstopt in 
het bos. En dat toevallig vlakbij de Kleine Jacht! Het is aan jullie om 
deze schat te vinden.  
 
 

 
Zondag 4 december: Sinterklaasvergadering 
Sinterklaas komt met zijn pieten op bezoek! Zijn jullie even braaf geweest 
als vorig jaar of zullen jullie de roe krijgen? Dat komen we vandaag te 
weten.  
 

 
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. Jullie worden verwacht om 19u30 op de Jacht! 

 
  
Vrijdag 9 december: Casinovergadering 
Trek je chiqueste kostuum aan en verfijn je kapitalistische mindset, 
want vandaag maken we een uitstap naar Casino de Jacht! We 
verwachten jullie om 19:30 met een volle maag op de scouts. 
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Vrijdag 16 december: Campingvergadering 
Vandaag gaan we als een echte kampeerder vuur maken en een heerlijke lekkernij koken!! Oefen 
thuis al maar eens door te helpen koken! 
 
Vrijdag 23 december: Kerstetentje  
Vanavond pakt de Jin uit met hun culinaire kunsten en trucjes! We worden verwend met een 3 
gangen menu. Voorzie een lege maag. Meer info volgt. 
 
Wintervergaderingen: 
Zoals elk jaar krijgen jullie ook in januari enkele vergaderingen voorgeschoteld. Meer info hierover 
volgt via mail.  
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Belangrijke data 
 
Vergeet alvast deze data niet te noteren in de agenda! 
 

Vrijdag 14 oktober: Ouderavond 
 

Zondag 23 oktober: Leidersweekend 1  
Leidersweekend 1 = GEEN scouts 
 

Vrijdag 4 - Zondag 6 november: Welpenweekend 
Een heel weekend scouts waarbij de leden overnachten op de Jacht. Informatie volgt via mail. 
Derdejaars welpen zullen vrijdag 4 november verwacht worden, 1e en 2e jaars welpen zaterdag 5 
november. 
 

Zaterdag 19 november – zondag 20 november: Kiekenfeest 
De verkenners organiseren een heerlijk kieken evenement op de jacht! 
 

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 
 

Zondag 23 juli – Zondag 30 juli: Scoutskamp 
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Jullie leiding! 

Jullie kunnen ons samen bereiken door te mailen naar  

welpen@scoutsjongbrabant.be of per leiding; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We hopen jullie op elke vergadering in grote getale te mogen ontvangen! 
 
Stevige linker, 
De welpenleiding 

Quinten Vos (Baloe) 
0472 20 27 59 
Quinten.vos@scoutsjongbrabant.be 
Zelfbewuste Bultrug 

Tanno Anthierens (Akela) 
0487 90 72 00 
Tanno.anthierens@scoutsjongbrabant.be 
Hartstochtelijke Papegaai 

Max Govaerts (Bagheera) 
0468 30 90 16 
Max.govaerts@scoutsjongbrabant.be 
Curieuze Schorpioen 

Felix-Jan Vandooren (Ikki) 
0486 82 28 43 
Felixjan.vandooren@scoutsjongbrabant.be 
Authentieke Sneeuwuil 

Arjan Verwimp (Marala) 
0472 46 08 73 
Arjan.verwimp@scoutsjongbrabant.be 
Vurige Shetlandpony 
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