
 

           

 

 

 

Wat is het weer lang geleden. Na enkele weken zonder scoutsplezier brengen wij 

geweldig nieuws. Want ook de scouts zet 2020 graag succesvol in. We schieten 

in gang voor een semester vol plezier en nieuwe avonturen. De leiding bereidt 

zich alvast voor om deze droom om te toveren tot realiteit. Hier alvast de eerste 

vruchten van die voorbereiding. De semesterplanning! Lees deze allen en wees 

paraat. Zo zijn we weer allen voltallig aanwezig en wordt het komende semester 

één om nooit te vergeten.  

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



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). Ook de groepslintjes zijn terug 
in stock. 
 
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 14:15 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 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 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/afmailen kan je bij Oscar Defoor. 

 
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 9 februari: Numero uno vergadering 
 
Om het semester met een knal in te zetten heeft de leiding een spel boordenvol strategie 
uitgedacht. Wees voorbereid! Want na een lange blokmaand is de leiding echter getraind! 
Dat belooft!  
 
Zondag 16 februari: Rick and Morty vergadering 
 
Wie kent ze ondertussen nog niet? Rick and morty zijn in 2 jaar 
tijd uitgegroeid tot de helden van de televisiewereld! Vandaag 
is een ode aan de genialiteit van de makers alsook de kijkers. 
Aan allen proficiat. 
 
Zondag 23 februari: geen scouts 
 
De leiding is op vormingsweekend. Maar wees niet te triest! 
Volgende week zijn we terug met dubbel zoveel goesting. 
 
Zondag 1 maart: Johnny en Marina vergadering 
 
Vandaag halen we onze ware aard nog eens boven. Verwacht je aan een “topschrale” 
vertoning die terzelfdertijd ook de guldensnede-verhouding tussen slavmuzik en p@rtysnek 
waarborgt.  
 
Zaterdag 7 maart: Jozef en Maria vergadering 
 
Amai vorige week was onorthodox. Vandaag vergeven we de schuldenaars.  We zien onze 
fouten in en doen er alles aan om vergeven te worden door onze familie vrienden en 
scoutsleiding. Echter durven we ons nog niet te vertonen op de scouts. We spreken af in 
Leuven centrum op zaterdag! Een mail met verdere informatie volgt. 
 

13-  15 maart: groepsweekend 
 
Meer info volgt snel. 
 
Zondag 22 maart: opruimen geblazen 
 
Vandaag trekken we doorheen de straten van 
Heverlee om onze natuurlijke habitat weer iets 
leefbaarder te maken. We verwachten dat 
iedereen aanwezig is tenzij een geldig excuus. 
Want zeker als scouts moeten we onze 
verantwoordelijkheden nakomen. 



 
Zondag 29 maart: corona-virus vergadering 
Ondertussen is deze term voor niemand meer onbekend. Omdat we op de scouts alles 
kunnen relativeren, lachen we ook weer dit probleem weg en maken er een spetterend 
gebeuren van. 
 
Zondag 5 april: Megasuperdemax vergadering 
 
Vandaag wordt supermegademax. Maak je geen illusies. De leiding heeft een spel van 
jewelste georganiseerd.  Jullie worden vandaag al om 12u op de scouts verwacht zodat dit 
spel volop gespeeld kan worden.  
 
Zondag 12 april: Donald Trump 
vergadering 
 
We doen waar Donald goed in is… 
 
Paasweekend(17-19 april): 
 
Dit weekend kennen jullie natuurlijk al 
allemaal. De 3de jaars worden op vrijdag verwacht. Op zaterdag volgt de rest van de 
verkenner-tak. Mail volgt nog.  
 

Zondag 26 april: groepsdag 
 
Meer info volgt, hou de hele dag vrij. 
 
Zondag 3 mei: Poesjes vergadering 
 
Miauw!  
 
Zondag 10 mei: Summertime vergadering 
 
Doe je zonnebril, zonnecrème, petje en zwembroek aan. Het is summertime vergadering. 
We genieten van de zon en relaxen nog eens lekker. Dit hebben we verdiend. 
 
Zondag 17 mei: Naruto vergadering 
 
Vandaag krijgen jullie training van de grootste shinobi van het land!  
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Vrijdag 22 mei: Casino vergadering 
 
Vergeet je kostuum niet!  
 
Vrijdag 29 mei: Gene Bervoets Deluxe vergadering  
 
Deze avond staat volledig in thema van de grootste legende die de 
Jacht ooit gekend heeft.  
 
Vrijdag 5 juni: groepszwemmen 
 
Joepie! Naar jaarlijkse gewoonte gaan we weer met ons allen plonzen 
in het zwembad van de Sportoase. 
 
 

  



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

 

21-23 februari: leidingsweekend, geen scouts  
13-15 maart: groepsweekend 
26 april: Groepsdag 
17-30 juli: SCOUTSKAMP! 
 
+ inlaaddag/opruimdag 

 

 

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 

 

Oscar Defoor (takleider) 

0484930587 

oscar.defoor@scoutsjongbrabant.be 

 

Josse Van bastelaere 

Abdijstraat 60 3000 Heverlee 

0476173286 

josse.vanbastelaere@scoutsjongbrabant.be 

 
Sander Vloeberghs  

0498/83.61.32 

sander.vloeberghs@scoutsjongbrabant.be 


