
 

 

Scouts Jong Brabant Jongverkenners 

 

Jongverkenners 
SEMESTERPLANNING 2 – 2022/23 

 

 

Beste jongverkenners en ouders 

 

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 Jongverkenner leiding  

 

 

 



 

 

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 touche. 

 

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 perfect 

uniform 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/ 
 

 

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/


 

 

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: Felix  +32 468 05 58 29 

 

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/


 

 

Scouts Jong Brabant Jongverkenners 

Semesterplanning 

Lang genoeg gewacht, hier is hij dan! 

 

Zondag 12 februari: start semester 2 – Vriendjes dag  

Om het tweede semester goed in te zetten zijn jullie vriendjes allemaal welkom 

op de Kleine Jacht voor een dag vol vertier en avontuur! Neem allemaal 1, 2, 3... 

zoveel mogelijk vriendjes mee deze zondag, de leiding zal voor een topdag 

zorgen. 

 

Vrijdag 17 februari tot Zondag 19 februari: LW 2 

Dit weekend gaat de leiding op teambuildingsweekend. We zien jullie volgende 

zondag opnieuw! 

 

Zondag 26 februari: Das Goesting 

vergadering 

Themadag! Deze vergadering staat volledig in het 

teken van het jaarkenteken. Lees alvast eens deze 

link door om goed voorbereid te zin op deze 

vergadering.  

 

Vrijdag 3 maart tot zondag 5 maart: groepsweekend 

Zoals elk jaar gaan we met heel de scouts samen op weekend. Ook dit jaar zal 

de leiding een episch weekend voorzien voor iedereen! (Meer info volgt via mail).  

https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/leiding/ondersteuning/leiding/jaarthema/das-goesting
https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/leiding/ondersteuning/leiding/jaarthema/das-goesting


 

 

Scouts Jong Brabant Jongverkenners 

Zondag 12 maart: Gene Bervoets vergadering 

Eugène Joanna Alfons Bervoets is een Belgisch acteur, bekend van theater, film 

en televisie, onder meer van de serie Windkracht 10, de film SM-rechter. Hij was 

ook presentator van het culinair televisieprogramma Gentse Waterzooi.  

Vandaag leven we ons volledig in het meesterlijke brein van deze legende. Een 

culinaire en mythische dag! 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 19 maart: CocktailQUIZZZ  

Deze zondag gaan we jullie kennis en smaakpapillen testen met behulp van een 

speciale quiz. Dus begin al maar jullie algemene kennis bij te slijpen en obscure 

weetjes te leren want het zal nodig zijn. Kom maar met een niet te volle maag 

naar de scouts! 

Vrijdag 24 maart: Antwerpen 

Parking vergadering 

Vandaag gaan we voor eens en voor altijd 

bewijzen dat Antwerpen maar beter 

parking kan worden. Dus kom zeker om 

samen met ons Bart De Wever en 

Antwerpen op hun plaats te zetten.  

De vergadering start om 19.30u.  

 

Zondag 9 april: GEEN VERGADERING 

Het is spijtig genoeg geen vergadering dit weekend, rust maar eens goed uit 

voor ne keer! Vergeet zeker niet om paaseieren te gaan rapen (en deze te 

verkopen tijdens jullie patrouille vergadering). STONKZZZ!! LOW COST, HIGH 

INCOME!!  



 

 

Scouts Jong Brabant Jongverkenners 

 

Vrijdag 14 april – zondag 16 april 

paasweekend 

Deze vrijdag begint het epische 

paasweekend. Meer informatie volgt later 

via mail. 

 

Zondag 23 april: Groepsdag 

Vandaag is voor een keer iedereen welkom om te genieten van een dag vol toffe 

en avontuurlijke activiteiten! Meer informatie volgt later via mail. 

 

Zondag 30 april: Techniek Problematiek vergadering 

AAAh spaniekkk1!! Het houtvuur is ingezakt en de tafel staat los, en dit op 

kookdag! Om dit worstcasescenario te voorkomen is jullie inzet en samenwerking 

zeer belangrijk. 

 

Zondag 7 mei: Stadsspel SUNDAY Edition 

Wat is nu beter dan een stadsspel? Inderdaad, een stadsspel SUNDAY edition. 

Zorg dat je uniform proper en tiptop in orde is.  

 

 

  

 
1 Spa·niek (de; v; meervoud: spanieken). Algemene, plotselinge, radeloze angst tijdens een 

gespannen toestand. <Ohneen, mijn band is plat en de scoutsvergadering begint over 10 minuten, 

spaniek!>   



 

 

Scouts Jong Brabant Jongverkenners 

Vrijdagvergaderingen: 19:30-21:30  

Vrijdag 12 mei: Sportdag Vergadering @sportkot 

Op deze avond begeven wij ons op verplaatsing. Afspraak op de jacht! Vergeet 

je sportkleding en je STALEN ROS niet!! 

 

Vrijdag 19 mei: BBQ-vergadering (Ft. Gordon Ramsay) 

Hopelijk gaan jullie honger hebben want op deze vergadering gaan we samen 

barbecueën en goed eten. Gelieve voor deze vergadering €9 mee te nemen, 

de leiding zorgt voor een feestmaal! Zelfgemaakte dessertjes mogen zijn altijd 

welkom. 

 

Vrijdag 26 mei: Groepszwemmen  

Om het semester af te sluiten gaan wij 

met heel de jacht zoals gewoonlijk waden 

in de baden van ons geliefde Sport Oase. 

Vergeet je zwemgerief niet! 

Een euromuntstuk is ook altijd handig 

voor de kluisjes. 

  
 

 

 



 

 

Scouts Jong Brabant Jongverkenners 

Belangrijke data 

Vergeet alvast deze data niet te noteren in de agenda! 

 

Zondag 19 februari: Leidersweekend 2 = geen scouts 

 

Vrijdag 3 maart – zondag 5 maart: Groepsweekend 

 

Zondag 9 April: Geen scouts 

 

Vrijdag 14 april – zondag 16 april paasweekend  

 

Zondag 23 april: Groepsdag 

 

Vrijdag 26 mei: Groepszwemmen 

 

Maandag 17 juli – Zondag 30 juli: Scoutskamp, voorafgaand aan 

het inladen van de camion, meer info via mail. 

Voor derdejaars start het kamp op 17 juli.                                               

De rest sluit aan op de 20ste juli 

  



 

 

Scouts Jong Brabant Jongverkenners 

Jullie leiding! 

Jullie kunnen ons samen bereiken door te mailen naar 

jongverkenners@scoutsjongbrabant.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Stevige linker, 

De Jongverkenner leiding 

Louis Scherpereel 

0470/32.22.18 

Louis.scherpereel@scoutsjongbrabant.be 

Levensgenietende Secretario 

Felix Schellens (Takleider) 

0468/05.58.29 

Felix.schellens@scoutsjongbrabant.be 

Toegewijde Agame 

Isaac Lemmens 

0485/13.15.57 

Isaac.lemmens@scoutsjongbrabant.be 

Vrijmoedige Kaketoe 

Daan Deckers 

0477/09.66.03 

Daan.deckers@scoutsjongbrabant.be  

Volhardende Ezel 

http://@scoutsjongbrabant.be
http://@scoutsjongbrabant.be
http://@scoutsjongbrabant.be

