
 
 

Scouts Jong Brabant Verkenners 

Verkenners 
SEMESTERPLANNING 2 – 2022/23 

 

 

Beste verkenners,  

Het nieuwe semester is aangebroken en de leiding is alweer vol bezieling aan de slag gegaan om jullie 

een onvergetelijk semester te bezorgen. Maar eerst willen we terugblikken op het voorbije semester. 

Wat was het een tof semester! Jullie hebben ons elke week verrast met jullie enthousiasme en inzet. 

Samen hebben we mooie herinneringen opgedaan en nieuwe vriendschappen gesloten. En nu zijn we 

klaar voor een nog zotter semester!  

Onze leiding heeft al weer volop nieuwe ideeën en spelletjes bedacht, dus verwacht jullie nog veel 

plezier. Er staan een paar grote activiteiten op de planning, zoals een groepsweekend en een 

paasweekend. Maar ook de reguliere vergaderingen zullen niet te versmaden zijn. Jullie kunnen weer 

terugkeren naar jullie favoriete plek: de Kleine Jacht! c 

En het allermooiste dat nog komen zal is toch wel het kamp 

in de zomer! Dit is het hoogtepunt van het scoutsjaar en we 

willen het dan ook niet aan ons voorbij laten gaan. De leiding 

is al druk bezig met de voorbereidingen en verzekert jullie 

dat het een fantastisch kamp zal worden. We gaan samen 

op avontuur, nieuwe dingen leren, elkaar beter leren 

kennen en bovenal ontzettend veel plezier maken. Maar om 

het kamp tot een succes te maken, is jullie hulp nodig. Laat 

jullie enthousiasme en inzet zien tijdens de vergaderingen 

en activiteiten, want alleen samen kunnen we dit kamp tot 

een knallend succes maken.  

Voor verdere informatie en updates kun je steeds terecht op 

onze website: www.scoutsjongbrabant.be of onze 

Facebookpagina ‘Scouts Jong Brabant’ volgen. Heb je vragen 

of onduidelijkheden, dan kun je ons altijd aanspreken 

tijdens de scouts of ons mailen via 

verkenners@scoutsjongbrabant.be.  

Een stevige linker,   

De Verkennerleiding  



 
 

Scouts Jong Brabant Verkenners 

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 een paar basisstukken, waar 
je goed mee kan ravotten. Voor ons is dit: Het 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/
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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 iets te laten weten als je niet naar een vergadering kan 

komen. Via mail kun je bij ons terecht op het mailadres 
verkenners@scoutsjongbrabant.be afbellen doe je liefst bij de takleider: 
Arnaud  +32 468 10 44 36.  

 
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:verkenners@scoutsjongbrabant.be
http://www.scoutsjongbrabant.be/
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Semesterplanning 

Lang genoeg gewacht, hier is hij dan! 
 
Zondag 12 februari: Cocktail Quiz vergadering   

Om het semester in stijl in te zetten, zullen we ons deze vergadering inleven als 

mixologisten. Houden we het bij de klassieke cocktails of gaan we voor de meest 

illegale combinaties ooit :). Dit zal natuurlijk afhangen van de ingrediënten die 

jullie bij elkaar weten te quizzen.  

Zondag 19 februari: Leidingsweekend —> Geen Scouts 

Dit weekend gaat de leiding op teambuilding en is het dus geen vergadering. Zie dit als een ideale 

gelegenheid om dit weekend een patrouille vergadering te organiseren.                         

 

Zondag 26 februari: Gene Bervoets op survival  

The man, the myth, the legend Gene Bervoets is naast een ongelofelijk acteur ook 

een meesterlijke survival expert. Zo is hij bijvoorbeeld de mentor van Bear Grylls 

geweest en wordt er gefluisterd dat hij naast de boog ook het vuur heeft ontdekt. 

Deze vergadering zal deze oppergod onze skills komen verfijnen.  

Vrijdag 3 maart tot zondag 5 maart: groepsweekend 

Dit weekend gaan we met de hele scouts op verplaatsing een andere dorp onveilig maken. Meer info 

volgt nog via mail. 

Zondag 12 maart: Operation Wuhan  

Vandaag is het exact 3 jaar geleden dat online lessen 

verplicht werden door het corona virus. Nu we het 

virus ongeveer de baas zijn en we onze normale 

levens terug hebben, is het tijd voor revenge. We 

zullen Wuhan binnenvallen en opzoek gaan naar de 

vleermuis die deze pandemie heeft ontkent en hem 

laten boeten. 
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Zondag 19 maart: Hagrid zkt vrouw 

Hagrid is triest, nog steeds heeft hij geen vrouw gevonden. Zijn 

voorbije dates verliepen dan ook niet zo vlot. Zo ontmoette 

Hagrid een dappere tovenares op tinder, die dacht dat ze wel 

een uitdaging aan kon om Hagrid’s hart te winnen. Helaas 

klopte Hagrid zijn tinderafbeelding niet met de realiteit, toen 

ze hem zag rende zij snel weg. Hagrid voelde zich hierdoor erg 

onzeker en nam een nieuw gedaante aan als ‘Swagrid’. Lukt het 

Swagrid nu wel een vrouw te vinden? 

 

24 maart: Hacienda 

Aangezien de meeste onder jullie paasexamens hebben doen we één vrijdagvergadering. Afspraak om 

19u30 op de Kleine Jacht, de vergadering eindigt tegen 21u30. Neem kleren mee die nat kunnen 

worden. 

Zondag 2 en 9 april: GEEN VERGADERING 

Geniet van de paasvakantie en jullie paasfeesten! 

Vrijdag 14 april – zondag 16 april paasweekend  

Eindelijk nog eens een weekend waar er geen kleine kinderen rondlopen. Een weekend dat ons een 

goede voorbereiding geeft op kamp. De 3de jaars worden vrijdag de 14e verwacht, de 1ste en 2de jaars 

vanaf zaterdagochtend. Meer info volgt nog via mail. 

Zondag 23 april: groepsdag  

Het is weer tijd voor onze jaarlijkse groepsdag!! Ieder 

jaar is dit weer een groot 

feest, we hopen jullie dan ook in grote getale te 

mogen ontvangen. Deze activiteit is voor de hele 

famillie! Meer info hierover zal nog volgen via mail. 
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Zondag 30 april: Truckers vergadering   

Er is maar één koning en dat is toch wel Henk Wijngaard. Deze 

vergadering dompelen we ons onder in de wondere wereld van de 

truckers! Door zon en door regen, overal is deze man te vinden, 

vandaag gaan we met de hulp van Henk zien of wij ook zulks 

majestueuze truck kunnen bouwen. PS. Maak jezelf de lyrics eigen: 

(https://www.youtube.com/watch?v=3nbHYIMi_uI&ab_channel=Amperebear). 

Zondag 7 mei: Dijle vergadering  

Vandaag spreken we af aan de kleine jacht, met ons stalen 
ros (in perfecte conditie) en een helm. Ook een zwembroek 
(en handdoek!) zal van pas komen! Meer info volgt nog via 
mail. 
  
Vrijdagvergaderingen:  

De vrijdagvergaderingen beginnen! Zo kan de leiding verder werken aan zijn hoogopgeleide carrière 

en stevig doorblokken, ook jullie kunnen jullie zo beter voorbereiden op jullie examens. 

De vrijdagvergaderingen gaan door van 19:30 tot 21:30.  

Vrijdag 12 mei: Waar o Waar is Vincent zijn oor? 

Vincent called. Hij wilt zijn oor terug. Dat ligt blijkbaar al jaren in 

de kelder van de jacht en iedereen die in de buurt komt ervaart 

een aura van artistiek talent. Tijd om te kijken wie de meest 

getalenteerde kunstenaar van de jacht is. 

Vrijdag 19 mei: Mannen en Meat meeting 

Vandaag houden we een hoogculinaire grill war om te kijken 

wie de nieuwe Gordon Ramsay van de Jacht is. 

Aanwezigheid op de jacht met een volstrekt lege maag is 

essentieel. 

 

Vrijdag 26 mei: groepszwemmen 

Om het semester goed af te sluiten gaan we met z’n allen de Sportoase nog eens 
onveilig maken! Dit is de laatste vergadering voor het kamp en belooft weer een 
spetterende vergadering te worden! (letterlijk) Meer info volg via mail! 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3nbHYIMi_uI&ab_channel=Amperebear
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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 
 
Vrijdag 14 april – zondag 16 april paasweekend  
 
Zondag 23 april: Groepsdag 
 
Vrijdag 26 mei: 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Stevige linker, 

 

De verkennerleiding 

Jules Debruyne 

0470/09.52.93 

jules.debruyne@scoutsjongbrabant.be 

Vurige Alpaca 

Arnaud Debaveye 

0468/10.44.36 

arnaud.debaveye@scoutsjongbrabant.be 

Joviale condor 

William Martens 
0498/53.98.95 

william.martens@scoutsjongbrabant.be 

Ambitieuze Kunec 

 
Tristan Sleuwaegen 
0497/45.91.28 

tristan.sleuwaegen@scoutsjongbrabant.be 

Toegewijde Sifaka 

Wout Motmans 
0473/93.64.96 

wout.motmans@scoutsjongbrabant.be 

Guitige Fura 

mailto:verkenners@scoutsjongbrabant.be

