
  

 

 
Dag beste ouders en kapoenen, 
 
Eindelijk is het weer zover, het begin van een nieuw scouts semester. De 
leiding is klaar met de examens en heeft veel zin 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 ook 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 op : 
 
Kapoenen@scoutsjongbrabant.be 
 
Een stevige Linker, 
De kapoenenleiding 
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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 kapoenen uit onze scoutsdas (het zogenaamde sjaaltje), en 
appreciëren we het indien de kapoenen met onze scouts t-shirt naar de scouts komen. Beide 
zaken kan je aankopen bij ons op de scouts. 
 
Onze eigenste jacht t-shirt kan je aankopen voor € 15 en zijn in verschillende maten 
verkrijgbaar. We sporen iedereen dan ook aan om deze t-shirt wekelijks te dragen als je naar 
de scouts komt! Kom ons gerust eens vragen om een exemplaar te passen mocht je nog 
geen t-shirt hebben aangekocht. Ook de groepslintjes zijn terug in stock.  

 
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 kapoenen 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 kapoenen. 

 

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 kapoenen@scoutsjongbrabant.be  
  

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

 Niet afzeggen = betalen! 
 Afbellen/afmailen kan je bij Lies Leyssen. 

 

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!  
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Semesterplanning 
Lang genoeg gewacht, hier is hij dan! 
 
Zondag 9 februari: Merlijn de Tovenaar vergadering 

Merlijn de Tovenaar heeft jullie hulp nodig om zijn toverzwaard te vinden. Kom vandaag 

verkleed in jullie mooiste tovenaars outfit!  

                                                                                                                  

 

 

Zondag 16 februari: Een tegen allen vergadering 

Één tegen allen of allen tegen één? Ben jij sterker dan de rest? Zet je beste beentje voor en 

kom het bewijzen!  

 

Zondag 23 februari: Geen vergadering  

Dit weekend gaat de leiding op teambuildingsweekend. Niet getreurd, volgende week zijn 

we er weer!  

 

Zondag 1 maart: sportvergadering  

Welke kapoen kan het verste springen? Wie kan het snelste lopen? Trek je leukste 

sportkleren en sportschoenen aan, want vandaag is het sportvergadering!!  

 

 

 

 

 

 



Zondag 8 maart: Binnen de minuut-vergadering 

Tijdens de jeugdige jaren van de leiding was het programma “ 

Binnen de minuut” op tv. Tijdens deze razendsnelle vergadering 

zullen de kapoenen hun inschatting en behendigheid op de proef 

worden gesteld! Zullen ze alle opdrachten kunnen uitvoeren 

binnen de minuut? Net zoals in dat tv programma van in den 

ouden tijd. 

 Behoud jij de meeste rust? Wie kan weerstaan aan de tijdsdruk? 

Wie heef de sterkste zenuwen? Dit wordt allemaal getest ! 

Zondag 13-15 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 nog.  

 

Zondag 22 maart: De scouteskste vergadering van het jaar! 

 

Vandaag zullen jullie een echte scout worden! Op het einde van deze 

vergadering zullen de kapoenen zoveel mogelijk scouteske vaardigheden 

onder de knie hebben! En “de scouts”, hoe is dat nu eigenlijk allemaal begonnen? 

Vergeet zeker geen vuile kleren aan te doen. 

 

Zondag 29 maart:  Smurfenvergadering 

Zoals iedereen natuurlijk al weet begeert iedere smurf zijn hartje naar smurfin, vandaag is de 

dag dat alle smurfen zich kunnen bewijzen om zo de o zo begeerde hartje van smurfin te 

veroveren. 

Zondag 5 april: vikingvergadering 

Voorzie vandaag zeker je vikinghelm indien je die nog vind, deze dag 

zullen we met zen allen de woeste zee trotseren in onze drakkars opzoek 

naar nieuwe landen om te plunderen. 

 

Zondag 12 april: PASEN (geen vergadering) 

Zou de paashaas eitjes gebracht hebben? Ga snel eens kijken!                 



Zondag 19 april: Gene Bervoetsvergadering 

Vergadering rond Gene Bervoets een man die doorheen zijn leven vele keren op de kleine 

jacht is geweest. Maar wat kwam hij juist doen? Dat komen we samen te weten… 

Zondag 26 april: GROEPSDAG 

Meer info volgt. 

Zondag 3 mei: Kaboutervergadering  

Kabouter Bob is spoorloos verdwenen. We trekken vandaag naar het bos 

om dit raadsel samen op te lossen. Trek stevige stapschoenen aan en 

vergeet je vergrootglas niet.  

Zondag 10 mei: Ice Age-vergadering  

Is dit het begin van de nieuwe ijstijd? We verzamelen al het schaarse voedsel dat we kunnen 

vinden. Overleef jij de nieuwe ijstijd?  

Zondag 17 mei: Barbapapa vergadering  

Bereid je voor op een spetterende namiddag vol spelletjes!  

 

Vrijdagavondvergaderingen: 

Verdere informatie volgt nog via mail (uur & plaats vergadering) 

Vrijdag 22 mei: Casinovergadering 

Maak je klaar voor de spannendste casino avond!!! Vergeet niet in 

jullie strakste kleren te komen (zonnebril om je ogen te verbergen 

mag zeker ook). 

Vrijdag 29 mei: bos vergadering 

Vandaag gaan we op tocht in het bos. We spelen het grote bosspel!  



Vrijdag 5 juni: ZWEMMEN  

Traditiegewijs gaan we ook dit jaar met de hele groep zwemmen. 

 

Belangrijke data 
Vergeet alvast deze data niet te noteren in de agenda! 

 

Vrijdag 21 februari – zondag 23 februari: Leidersweekend 2 → GEEN 

scouts 

Vrijdag 13 maart – zondag 15 maart: GROEPSWEEKEND  

Zondag 26 april: Groepsdag 

Vrijdag 5 juni:  Groepszwemmen 

25 – 30 juli: scoutskamp! (Het kampboekje volgt nog) 

 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Stevige linker, 

de kapoenenleiding 

 

Esteban Sleuwaegen 

Vastberaden stokstaart 

Kardinaal mercierlaan 99 

3001 Heverlee 

0491 52 15 81  

Esteban.sleuwaegen@scoutsjongbrabant.

be 

 

Lies Leyssen (takleidster) 

Gehechte Oribi 

Vinkenbosstraat 4 

3001 Heverlee 

0491/59 80 29 

Lies.leyssen@scoutsjongbrabant.be 

 

Tobias Deleu 

Maria Theresiastraat 86 

3000 Leuven  

0492 76 95 27 

Tobias.deleu@scoutsjongbrabant.be 


