
 

 

  

 

 

 

 

 

Beste Welpen en ouders 

Met een bijna volledig vernieuwde welpenleiding kijken we uit naar de 

start van het nieuwe scoutsjaar.  In deze semesterplanning vinden jullie 

het nodige om goed aan het scoutsjaar te beginnen. Er zijn nog enkele 

activiteiten waarvan we jullie op de hoogte zullen brengen via een mail.  

We hopen er een spetterend jaar van te maken met een fantastisch 

kamp! We maken van elke dag een topdag, want Welpen, wij doen 

ons best! 

Voor extra info en updates kan je ook steeds onze website bezoeken: 

‘https://www.scoutsjongbrabant.be/’ of ons volgen op onze 

facebookpagina ‘Scouts Jong Brabant’. 

Voor verdere vragen of onduidelijkheden kan je ons steeds mailen op: 

Welpen@scoutsjongbrabant.be 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

https://www.scoutsjongbrabant.be/


Lidgeld 

 

Het lidgeld bedraagt dit jaar € 35 en mag gestort worden op BE32 7340 3552 
0702 te storten met vermelding van WELPEN + NAAM + VOORNAAM. 

 
Van die €35 wordt er €32 doorgestort naar Scouts en Gidsen Vlaanderen. Zo 
word je lid van Scouts en Gidsen Vlaanderen en ben je meteen ook verzekerd! 

 
Het uniform 

Met het dragen van het uniform toon je dat je scout of gids 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 

http://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/kennismaken/beeldvorming/kentekens 

 

 

  

http://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/kennismaken/beeldvorming/kentekens


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 cash te betalen aan een leider 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 dus ook een 
geschikt spel in één kan steken!  

 Mailen kan je dan naar welpen@scoutsjongbrabant.be  

  
Wij vragen voor elke betalende activiteit jezelf in te schrijven 

door naar welpen@scoutsjongbrabant.be een mailtje te 
sturen. 

 Niet afzeggen = betalen! 

 Afbellen kan je bij je takleider (Daan Deckers). 
 

Website:   Voor meer informatie & updates kan je steeds terecht op onze 
nieuwe website, www.scoutsjongbrabant.be  of op onze 
Facebookpagina ‘Scouts Jong Brabant’. Volg je ons nog niet? 

Zeker doen!  
 

 

Ouderbezoek 

Een nieuw jaar, een nieuwe leidingsploeg! Wil je ons beter leren kennen of heb je 

nog vragen of opmerkingen over je welp? Je kan ons altijd een mailtje sturen 

naar welpen@scoutsjongbrabant.be en dan komen wij graag eens bij jullie langs 

om ons voor te stellen!  

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


Semesterplanning 
Lang genoeg gewacht, hier is hij dan! 

 
Zondag 22 september: Startdag        
 

We verwelkomen jullie allemaal voor de eerste vergadering van het nieuwe 
scoutsjaar. Dit is hét moment om al jullie vriendjes kennis te laten maken met 

de scouts, neem ze dus talrijk mee!  
 

Zondag 29 september: Overgang @De Kluis 

Na de start dag trekken we met heel de groep naar De Kluis in Sint-Joris-Weert. 

De welpen spreken in de ochtend af aan het Zoete Waters, om af te sluiten in de 

namiddag op De Kluis. Meer informatie om deze dag heelhuids te overleven volgt 

via mail en op de website.  

 

Zondag 6 oktober: Cluedo vergadering aka Flikken Heverlee vergadering 

Gene Bervoets is vermoord omstreeks 1 uur ‘s nachts. 

Haast jullie naar de plaats delict en waan jullie als 

echte rechercheurs. Lossen jullie de mysterieuze 

moord van onze bekende Vlaming op?  

 

Zondag 13 oktober: Monopoly vergadering   

De game die dit jaar ontzettend populair was, kunnen we niet 

over het hoofd zien. Altijd al gedroomd om een echt business 

man te worden als Marc Coucke? Zin om de belastingen te 

ontduiken? Maak je dan naar het mekka van de multinationals 

(De Jacht) maar zorg dat de Fiscus je niet te pakken krijgt!   

 

Vrijdag 18 oktober – zondag 20 oktober: Leidersweekend 1  GEEN scouts 

De leiding gaat een weekendje weg. Maar niet getreurd, we komen met een 

hoofd vol nieuwe kennis en spelletjes terug om de scouts NOG leuker te maken. 

 

Zondag 27 oktober: Einde zomertijd vergadering  

14 uur of 13 uur wie zal het weten? Vandaag razen we vliegensvlug door de tijd. 

Naar lang jullie inzet in dit mega-episch-tijdreis spel zal de tijd voorbijvliegen of 

juist heel traag voorbij slenteren? Kom het te weten in de einde zomertijd 

vergaderingszondag special!  



Vrijdag 1 november – zondag 3 november: Halloween Weekend  

Weekend op de jacht, vanaf vrijdag voor 3de-jaars. Vanaf zaterdag voor 1e en 

2de-jaars. Meer informatie volgt via mail. 

 

Zondag 10 november: Leger vergadering 

Is het jullie al opgevallen? Ons scoutsterrein ligt vlak bij de 

kazerne van Heverlee. Vandaag zullen we de kneepjes van 

het soldaat zijn leren, zodat we niet moeten onderdoen 

voor onze buren.  

Dresscode: soldaat, camouflage kledij, een helm, … 

GEEF jACHT!!!! 

 

Zondag 17 november: Kieken vergadering 

Zaterdag 16 en Zondag 17 november zijn jullie welkom op de 

scouts om jullie buikjes rond te eten op het Kiekenfeest. Zondag 

17 november is er ook een normale vergading bij de welpen! 

Samengaan we op zoek wat nu eerst was, de kip of het ei? 

 

Zondag 24 november: Jungle Book vergadering 

Shere-Khan de gevreesde leider van vorig jaar is gespot aan de rand van ons 

bos. We verwachten jullie hulp om hem op te sporen en terug in onze hechtenis 

te brengen. Trek jullie stoutste schoenen aan!  

 

Zondag 1 december: Sinterklaas vergadering 

Zijn alle welpen wel braaf geweest? Dat komen we te weten wanneer de Sint 

langs komt, en misschien heeft hij ook een verassing mee! 

  



Vrijdag avondvergaderingen: 

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. Gewoonlijk beginnen 

we om 19u30 op de jacht. 

 

Vrijdag 6 december: Slimste welp ter wereld vergadering 

Na een weekje school zijn wij benieuwd hoeveel jullie hebben bijgeleerd. Maar 

ook hoeveel jullie weten over de scouts, sport en de leefwereld van jullie leiding 

komt ook zeker aan bod. En dit alles met maar 1 doel, te weten komen wie er nu 

eigenlijk de aller slimste welp van het jaar is! 

!!! Wij geven zelfs al een eerste antwoord weg!!! 

Het antwoord voor een van de vragen is: De Samsung stofzuiger VC5100 Anti-

kluwen Eco Plus! 

 

Vrijdag 13 december: Casino vergadering 

Hopelijk brengt vrijdag de 13de geluk voor jullie! Welk nest heeft het beste inzicht 

of geluk? Wie kan er pokeren of wilt het leren? Vandaag verdiepen we ons in de 

wereld van de casino’s. 

Dresscode: ‘Chic’, ‘over de top’, cocktail 

dress, …  

 

Vrijdag 20 december: Kerstetentje  

Naar jaarlijkse traditie nodigen we jullie ook dit 

jaar weer uit om te komen proeven van de 

kookkunsten van de leiding. Meer informatie 

volgt.  

  



Belangrijke data 

Vergeet alvast deze data niet te noteren in de agenda! 

 

Vrijdag 18 oktober – zondag 20 oktober: Leidersweekend 1  GEEN scouts 

Zaterdag 16 november – zondag 17 november: Kiekenfeest 

Zondag 1 december: Sinterklaas komt op bezoek! 

Vrijdag 21 februari – zondag 23 februari: Leidersweekend 2  GEEN 

scouts 

Vrijdag 13 maart – zondag 15 maart: Groepsweekend 

Zondag 26 april: Groepsdag 

 

 

Jullie leiding! 

Jullie kunnen ons samen bereiken door te mailen naar 

welpen@scoutsjongbrabant.be 

 

 

Daan Deckers 

"Akela" 

Mateo Ancis 

"Chil" 

0477/09.66.03 
daan.deckers@scoutsjongbrabant.be 

0491/55.44.51 
mateo.ancis@scoutsjongbrabant.be 

  

Warre Verheyden 

"Bagheera" 

 

Jules Debruyne 

"Marala de flamingo"  

0477/56.36.65 
warre.verheyden@scoutsjongbrabant.be 

0470/09.52.93 
jules.debruyne@scoutsjongbrabant.be 

 

 

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

 

Stevige linker,  

De welpenleiding  

 

mailto:welpen@scoutsjongbrabant.be

