
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste verkenners, 

Sta jij ook te springen om aan het nieuwe scoutsjaar te beginnen?  

Goed nieuws, want binnenkort is het zover! Met een frisse 
leidersgroep zullen wij weer elke week klaarstaan om jullie een 
topnamiddag te bezorgen. Mocht je al benieuwd zijn naar wat we 
allemaal voor jullie  in petto hebben, neem dan zeker eens een 
kijkje nemen op de semesterplanning hieronder!   

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!  
Wij hebben er alvast zin in! Jij toch ook?  

 

 

 
 
 
Lidgeld 
 
Het lidgeld bedraagt dit jaar € 35 en mag gestort worden op BE32 7340 3552 0702 te storten 
met vermelding van VERKENNER + 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 verkenners uit ons  beige scoutshemd, ons sjaaltje &t-shirt en 
een groene korte broek. Dit jaar zullen we weer strenger controleren op het uniform, maak 
dit dus vanaf het begin in orde! 
 
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) 
 
Meer informatie over het scoutshemd vind je op 
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 14:00 tot 17:30,   
tenzij dit anders vermeld wordt op de semesterplanning. 

 Best komen de verkenners ook met de fiets, een vergadering kan al 
eens uitwijken van onze lokalen. 

 
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, we zijn met een kleine groep dus 

zo alleen kan de leiding een deftig spel voor jullie ineen knutselen! 
 Mailen kan naar verkenners@scoutsjongbrabant.be  
  

Wij vragen voor elke betalende activiteit jezelf in te schrijven door 
naar verkenners@scoutsjongbrabant.be een mailtje te sturen. 

 Niet afzeggen = betalen! 
 Afbellen kan je bij Oscar Defoor (takleider). 
 
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!  

 

 
 

 

http://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/kennismaken/beeldvorming/kentekens
mailto:verkenners@scoutsjongbrabant.be
http://www.scoutsjongbrabant.be/


Semesterplanning 
Lang genoeg gewacht, hier is hij dan! 
 
Zondag 22 september: Startdag 
Hoera, vandaag is het zover! Eindelijk gaat het scoutsjaar weer van start. Aangezien we dit 
jaar met een iets kleinere groep zijn, doen we nog eens een warme oproep om allemaal jullie 
vrienden mee te nemen naar deze ongelofelijk leuke namiddag! 

Zondag 29 september: Overgang 
Onze dag begint met een fietstocht door Heverlee bos richting de kluis in Sint-Joris Weert. 
Net als altijd worden jullie allemaal verwacht om 9u00 STIPT aan de jacht uitgerust met 
stalen ros, fietshelm en perfect uniform (uitgezonderd eerstejaars). 
Net als voorbije jaar is het niet nodig om zelf eten te voorzien. De leiding verzorgt jullie een 
ware klasse maaltijd. Hiervoor vragen we een kleine bijdrage van 5euro (gelieve deze cash 
mee te nemen). Deze plezante dag komt ten einde om 17u00 aan de kluis. We fietsen in 
groep terug naar onze geliefde jacht. Gelieve een seintje te geven, indien uw zoon 
zelfstandig huiswaarts gaat.  
Aangezien de eerstejaars worden gedoopt vragen we hen om bij start kleren (inclusief 
schoenen) aan te doen die vuil mogen worden. Na de doop wacht jullie een warme douche. 
Neem dus verse kleren mee. 

 

Zondag 6 oktober: Pablo Escobar vergadering 
De befaamde ondernemer en zakenman P. Escobar staat 
bekend als het grote Colombiaanse succesverhaal van de 
eeuw. Jaloers en imperialistisch als ze zijn echter, hebben de 
Amerikanen een protectionistisch handelsbeleid ingevoerd 
en al zijn producten verboden. 
 



 

Vrijdag 11 - zondag 13 oktober: dropping & 
sponsortocht 
Dit weekend gunnen we jullie ouders enkele 
dagen rust. We verwachten jullie met jullie stalen ros 
om 19u00 aan de jacht met een goed gevulde 
maag. Dan starten we aan een wondermooie 
dropping doorheen de bossen van het Leuven en 
omstreken. 
Zaterdag plannen we een heuse sponsortocht voor 
het kiekenfeest. In de avond staat er jullie nog een 
mega coole activiteit te wachten!!! Zeker komen dus…. 
Zondag is het weekend gedaan om 11u30. Meer info 
volgt later nog via mail. 
  



Zondag 20 oktober: GEEN VERGADERING 
Jammer genoeg zullen jullie het een weekje zonder ons moeten doen want wij 
gaan op vormingsweekend.  

MAAR…..  

Op deze datum kunnen jullie natuurlijk steeds een patrouille-vergadering houden 
want het einde van het jaar begint er aan te komen. 

Zondag 27 oktober: 
Technieken vergadering 
Misschien een iets minder leuke 
vergadering maar zeker nodig als 
jullie op het kamp willen 
overleven. Let goed op bij deze 
vergadering en zorg ervoor dat 
jouw patrouille de stevigste 
constructies kan maken! We 
rekenen op ieders aanwezigheid.  
 

Zondag 3 november: Robin hood vergadering 
Wie heeft er nu niet altijd al eens robin hood willen zijn??? Vandaag is je kans!  
Kom en ontdek wel geweldig spel de leiding voor jullie in petto heeft!!!! 

 

Zondag 10 november: Voorbereiding kiekenfeest 
Heel België maakt zich klaar om binnen 2weken de lekkerste kip van het land te 
eten. Vandaag gaan we dus heel de jacht ombouwen tot een echt 
sterrenrestaurant waar zelfs Peter Goossens nog wat van kan leren!!! Wees 
allemaal paraat op de jacht om 12u00!!! 
 



Vrijdag 15 - zondag 17 november: KIEKENFEEST 
Het is zover, ons befaamde Kiekenfeest is ondertussen toe 
aan zijn wie-weet-hoeveelste editie. Het wordt weer een 
festijn van formaat, we hebben dus àlle helpende handen 
nodig. We verwachten dan ook heel het weekend VOLTALLIGE 
AANWEZIGHEID om ons buitenlands kamp alle sponsoring te 
fixen die het maar krijgen kan. Afspraak vrijdagavond om 
19u30, de Jacht place to be! Einde voorzien wanneer de 
opruim klaar is.  

Mee te nemen: slaapgerief + tandenborstel & tandpasta + perfect uniform! 
 

Zondag 24 november: Opruim kiekenfeest 
Na een waarschijnlijk super geslaagde editie moet er helaas ook nog wat 
opgeruimd worden. Maar hoe sneller alles is opgeruimd hoe sneller we aan de 
bedanking receptie kunnen beginnen. Want jawel de leiding verwent jullie met 
heel wat lekkers. 
 

 

Zondag 1 december: Sinterklaas 
vergadering 
Het is toch wel fantastisch, 
cadeautjes krijgen. Maar zijn jullie 
wel braaf geweest? Waarschijnlijk 
niet. Vandaag is het jullie 
allerlaatste kans om het nog eens 
goed te maken. Bereid je voor om 
je de hele dag schijnheilig te 
gedragen om onze lieve, goede en 
heilige man alsnog te misleiden. 

 

 

Zondag 8 december: vettige vergadering  
Elke scout heeft altijd grote honger. Maar nu gaan we een stapje verder. Deze 
vergadering zal ervoor zorgen dat jullie nooit meer zullen klagen over het feit dat 
jullie honger hebben. Niemand zal met een lege maag naar huis gaan. 

 

  



Belangrijke data 
Vergeet alvast deze data niet te noteren in de agenda! 
 
Vrijdag 18 oktober – zondag 20 oktober: GEEN scouts 

zaterdag 16 november – zondag 17 november: Kiekenfeest 

Zondag 1 december: Sinterklaas komt op bezoek! 

Vrijdag 21 februari – zondag 23 februari: GEEN scouts 

Vrijdag 13 maart – zondag 15 maart: Groepsweekend 

Zondag 26 april: Groepsdag 

 

 
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 

Josse Van Bastelaere 
0476/17.32.86 
josse.van.bastelaere@scoutsjongbrabant.be 

Oscar Defoor (takleider) 
0484/93.05.87 
oscar.defoor@scoutsjongbrabant.be 

Sander Vloeberghs 
0498/83.61.32 
sander.vloeberghs@scoutsjongbrabant.be 
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