
 
 

Scouts Jong Brabant Welpen 

 

Welpen 
SEMESTERPLANNING 2 – 2022/23 

 

 

Beste welpen 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:  

welpen@scoutsjongbrabant.be 

 

Een stevige linker 

De Welpenleiding  
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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 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! 
 

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 betalen op:  

BE25 7340 3551 9082 met volgende vermelding: 4u + 
naam. 

– Voor de ouders die vergeten zijn het vieruurtje van het 
eerste semester te betalen, zouden we jullie vriendelijk 
willen vragen dit bedrag alsnog te storten. 

 

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 welpen@scoutsjongbrabant.be afbellen doe je 

liefst bij de takleider: Akela / Tanno: +32 487 90 72 00 

 

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

Lang genoeg gewacht, hier is hij dan 
 

Zondag 12 februari: Valentijnvergadering 

We vallen de deur binnen met een goeie 

openingszin en een mooie bos bloemen.  

Vandaag gaat Cupido weer aan het werk, help 

je hem een handje om de ware liefde te 

ontdekken? Of zal het voor volgend jaar zijn? 

Zondag 19 februari: LW 2 → GEEN SCOUTS 

Dit weekend gaat de leiding op teambuildingsweekend, er is dus geen scouts 

deze zondag. Niet getreurd, volgende week zijn we er weer!  

 

Zondag 26 februari: Corrupte vergadering 

Iedereen is omkoopbaar, zelfs de leiding van 

de Jacht. Vandaag zal de meest 

onbetrouwbare en oneerlijke dag worden in 

de geschiedenis van onze scouts, de meest 

corrupte schurk wordt beloond! 

 

Vrijdag 3 maart tot zondag 5 maart: groepsweekend 

Het is weer tijd om er met de hele scouts op uit te trekken, van de jongste 

kapoen tot de oudste leider. Meer info volgt via mail! 

 

Zondag 12 maart: Ultieme Olympische spelen-vergadering 

Het is nog maar een jaar om je voor te 

kunnen bereiden op het grootste 

sportevenement ter wereld, De 

Olympische spelen! De Belgische 

overheid vroeg ons om een team 

topatleten samen te stellen van de 

beste en sterkste welpen van de Jacht. 
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Zondag 19 maart: Piratenvergadering 

Vandaag gaan de welpen de zeven zeeën 

onveilig maken. Aan boord van hun 

schepen zullen ze de wereld afschuimen 

op zoek naar schatten en andere 

(piraten)schepen om te plunderen.  

 

Zaterdag 25 maart: Daguitstap 

Deze keer nemen we de welpen mee op daguitstap! De bestemming houden we 

nog even geheim maar het belooft zeker een fantastische dag te worden. Hou 
alvast heel de dag hiervoor vrij. Meer info volgt via mail!  
 

Zondag 9 april: GEEN VERGADERING  

Pasen vieren we allemaal graag samen met de familie, deze zondag is het dus 
geen scouts. 

 

Zondag 16 april: Junglebook vergadering  

We gaan diep in de jungle en gaan op zoek 
naar zijn geheimen. gaan we een dansende 
baloe vinden? “Baloe de bruine beer, Baloe 

de dikke bruine beer. Ik vind het bereleven 
niet zo kwaad” of gaan we gevangen worden 

door shir khan? 

 

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. Meer info 

hierover zal volgen nog via mail. 

Zondag 30 april: Legervergadering 

Geef acht! Defensie heeft de leiding van de 

Jacht gecontracteerd in verband met de 

uitbreiding van de Belgische strijdmacht. 

We zijn tot een akkoord gekomen om de 

Welpen in te lijven in het leger.  

Uw zoon wordt op de Jacht verwacht met 

genoeg moed en pit en zal zijn nodige 

militaire vorming vandaag ontvangen. 
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Zondag 7 mei: Krakersvergadering 

Hebben jullie altijd al eens willen inbreken? Op deze vergadering gaan we jullie 

innerlijke inbreker loslaten en de kluis van de Jacht kraken. (Geen zorgen, 

niemand krijgt een strafblad). 

Vrijdagvergaderingen: 18:15-20:15 

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 om 

18u15 verwacht op de Jacht! Meer info over volgt via mail. 

 

Vrijdag 12 mei: Haciënda XL-vergadering 

Vandaag gaan we op reis naar het 

verre Mexico, waar niet alleen boze 

Mexicanen met ezels op de loer liggen, 

maar ook de andere nesten. Iedereen 

wil een stukje van jullie haciënda 

veroveren. Het nest dat dit haciënda 

kampioenschap wint verdient niet 

enkel een medaille maar ook eeuwige 

roem in het verre Mexico.  

 

Vrijdag 19 mei: JCVD-vergadering 

We kennen allemaal de “Muscles from Brussels”, onze landgenoot: Jean-Claude 

Van Damme, bekend van zijn vele actiefilms, vechttechnieken en spierballen. 

Eindelijk komt de waarheid aan het licht. De banden tussen onze scouts en JCVD 

zullen eindelijk bekend worden. 
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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!   
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Belangrijke data 

Vergeet alvast deze data niet te noteren in de agenda! 

 

Zondag 19 februari : Leidersweekend 2 

Leidersweekend 2 = GEEN scouts 

Vrijdag 3 maart – zondag 5 maart: Groepsweekend 

Zaterdag 25 maart: Daguitstap 

Zondag 23 april: Groepsdag 

Vrijdag 26 mei: 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) 

04 72 20 27 59 

quinten.vos@scoutsjongbrabant.be 

Zelfbewuste bultrug 

 

Tanno Anthierens (Akela) 

04 87 90 72 00 

tanno.anthierens@scoutsjongbrabant.be 

Hartstochtelijke Papegaai 

Arjan Verwimp (Jacala) 

04 72 460 873 

arjan.verwimp@scoutsjongbrabant.be 

Vurige Shetlandpony 

Max Govaerts (Bagheera) 

04 68 30 90 16 

max.govaerts@scoutsjongbrabant.be 

Curieuze Schorpioen 

Felix-Jan Vandooren (Ikki) 

04 86 822 843 

Felixjan.vandooren@scoutsjongbrabant.be 

Authentieke Sneeuwuil 
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