
Beste jongverkenners en ouders
Welkom in het nieuwe scoutsjaar!
Dit jaar leren we nog scoutsmoediger te zijn, met elke zondag een
nieuw avontuur. Een moment om je eigen vaardigheden bij te
schaven en anderen te helpen. De nieuwe jongverkennerleiding
kijkt er alvast naar uit om met jullie nieuwe horizonten te
ontdekken.
In deze semesterplanning vinden jullie alle informatie over het
eerste semester en ook al wat belangrijke data voor het tweede.
Print deze daarom mooi af en hang hem boven je bed, zodat je elk
weekend weer weet wat je te wachten staat (of toch grotendeels).
We hopen jullie elk weekend te mogen ontvangen, om dan het
jaar af te sluiten met een prachtig kamp.
Een stevige linker

De jongverkennerleiding



Lidgeld
Het lidgeld bedraagt dit jaar € 35 en mag gestort worden op BE32 7340 3552 0702 te stortenmet vermelding van JVK + NAAM + VOORNAAM.
Van die €35 wordt er €32 doorgestort naar Scouts en Gidsen Vlaanderen. Zo wordje lid van Scouts en Gidsen Vlaanderen en ben je meteen ook verzekerd!

Ouderbezoek
Met het nieuwe jaar is er ook een nieuwe leidingsploeg! Wil je ons beter leren kennen of
heb je nog vragen of opmerkingen over de takwerking? Dan kun je ons altijd een mailtje
sturen naar jongverkenners@scoutsjongbrabant.be en dan komen wij graag eens bij jullie
langs!
Er zal ook een infoavond komen later in het semester waarop alle ouders gezamelijk
uitgenodigd worden. Ook hier kom je alles te weten over de scouts, kan je de leiding leren
kennen en alle vragen en opmerkingen stellen en maken. Alvast hartelijk welkom, meer
informatie hierover volgt nog via mail!



Het uniform
Met het dragen van het uniform toon je dat je scout of gids bent en verwijs je naar dewaarden van de beweging. Het uniform geeft leden en leiding de mogelijkheid om ietsgemeenschappelijk te veruiterlijken en laat toch ruimte voor een persoonlijke touch.
Het uniform bestaat voor de JVK’s 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 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 degroepsleiding. (€7,5 voor de scoutsdas en €15 voor de t-shirt)
Meer informatie over het scoutshemd vind je ophttp://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!
Afbellen: Wij vragen om steeds af te bellen of een mailtje te sturen als je nietnaar een vergadering kan komen.Afbellen is meer dan een formaliteit, je leiding kan zo inschatten methoeveel jullie zullen zijn en dus ook een geschikt spel in één kansteken!Mailen kan je dan naar jongverkenners@scoutsjongbrabant.be

Wij vragen voor elke betalende activiteit jezelf in te schrijven doornaar jongverkenners@scoutsjongbrabant.be een mailtje te sturen.Niet afzeggen = betalen!Afbellen kan je bij je takleider (Boris Deleu) .
Website: Voor meer informatie & updates kan je steeds terecht op onzenieuwe website, www.scoutsjongbrabant.be of op onzeFacebookpagina ‘Scouts Jong Brabant’. Volg je ons nog niet? Zekerdoen!



SemesterplanningLang genoeg gewacht, hier is hij dan!
Zondag 22 september: Startdag
Eindelijk beginnen we er terug aan! Een al dan niet prettig weerzien, of kennismaking met denieuwe gezichten; iedereen is welkom voor de eerste vergadering van het jaar!
Zondag 29 september: OvergangVandaag fietsen we naar de kluis in Sint-Joris-Weert voor de jaarlijkse overgang.Meer info krijgen jullie nog via mail.
Zondag 6 oktober: Boer zkt Pauw-vergaderingHet vinden van kippen is altijd makkelijker dan gedacht, maar hoe moeilijk is het om eenpauw te vinden? We gaan vandaag op zoek naar onze ware geliefde door vuur énvlam.
Zondag 13 oktober: De rode ridder en de wilde jachtOnze goede vriend Johan, de rode ridder heeft onze hulp nodig. De boosaardigekapitein Blauwbaard valt samen met het groene leger en de yellow tigersstelselmatig alle naburige scoutsen aan. Het laatste bolwerk dat nog staat is deJacht.
Zondag 20 oktober: geen scouts.Vandaag is er geen scouts.Jullie kunnen thuis lekker genieten vaneen kop hete chocomelk omdat de leiding op bezinningsweekendis.
Zondag 27 oktober: Met de trein naar Westende-vergaderingDe zomer is al even voorbij, maar dat is buiten het weer op de jacht gerekend. Dezevergadering genieten we van een lekkere cocktail op een zomers terras!
Zondag 3 november: Omgekeerd kan ook vergadering!zijn leuker omgekeerd die doen te dingen om om zondag deze we keren Daarom. geplandzoals gaan te altijd niet hoeft zondagvergadering Een
Vrijdag 8 - zaterdag 9 november: Waar is Wally dropping ?Waar is Wally, vraagt iedereen zich altijd af. Maar er is nooit iemand die eens vraagt hoe hetmet hem gaat. Geen zorgen, opperbest zo blijkt! Wie is hij, wat drijft hem, wanneer, wat,waarom, huh? Zoeken geblazen, maar verlies deweg niet uit het oog! Meer informatie over dedropping volgt via mail.



Zondag 17 november: KiekefeestvergaderingMet onze buik vol traditionele huisgemaakte overheerlijkegebraden kip in champignonsaus zoals je ze nog nooit gegetenhebt, genieten we van een heerlijk dessertje: deze vergadering!

Zondag 24 november: Jachtxit vergaderingNa onze dappere voorgangers de Britten, vinden ook wijjongverkenners dat het eindelijk tijd is geworden om uit deEuropese Unie te stappen! Kom mee helpen om de overheersinguit Brussel voor eens en voor altijd van ons af te werpen en desoevereiniteit van de jacht in ere te herstellen!
Zondag 1 december: SinterklaasvergaderingWie was er stout en wie was er zoet? De Sint is weer in het land!Speciaal voor alle flinke jongverkenners komt hijhelemaal uit Spanje!

Vrijdag 6 december: Niet meerSinterklaasvergaderingBlijkbaar heeft de sint al de cadeautjes vergokt in hetCasino De La Chasse. Dress to impress (!) , scherpen jekaartspeelskills aan en zet je pokerface op om decadeautjes terug te winnen.
Vrijdag 13 december: Hacienda
Strijd samen met ons om fort de jacht te verdedigentegen de barbaarse geesten die op vrijdag de 13denaar boven zullen komen.
Vrijdag 20 december: Kerstetentje
Ook dit jaar zal de Jin een heerlijk kerstmenu voorbereiden. Meer info volgt via mail.
Belangrijke dataVergeet alvast deze data niet te noteren in de agenda!
Vrijdag 18 oktober – zondag 20 oktober: Leidersweekend 1 𐀀GEEN scouts
zaterdag 16 november – zondag 17 november: Kiekenfeest
Zondag 1 december: Sinterklaas komt op bezoek!
Vrijdag 21 februari – zondag 23 februari: Leidersweekend 2 𐀀GEEN scouts



Vrijdag 13 maart – zondag 15 maart: Groepsweekend
Zondag 26 april: Groepsdag

Jullie leiding!
Jullie kunnen ons samen bereiken door te mailen naar jongverkenners@scoutsjongbrabant.be

Rob Vanmeerbeek
04 83/23.30.30
Rob .Vanmeerbeek@scoutsjongbrabant.be

We hopen jullie op elke vergadering in groten getale te mogen ontvangen!
Stevige linker,
De JVK-leiding

Boris Deleu (takleider)
0495/28.57.77
Boris.Deleu@scoutsjongbrabant.be

Stefaan Maddens
0494/90.88.79
Stefaan.Maddens@scoutsjongbrabant.be

Bas Verheyden
04 73/51.73.27
bastiaan.Verheyden@scoutsjongbrabant.
be

Hannes Verheyden
+32471 06 79 33
Hannes.Verheyden@scoutsjongbrabant.be


