
WELPEN
SEMESTERPLANNING 1 – 2020/21

Dag beste ouders en welpen,
Eindelijk is het weer zover, het begin van een nieuw scouts semester. De leiding
is weer helemaal klaar 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 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:
welpen@scoutsjongbrabant.be

Een stevige linker,
De Welpenleiding
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Lidgeld
Voor het lidgeld bestaan er twee formules voor 1 jaar scouting per persoon; destandaard vraagprijs (35 euro) of de streefprijs (50 euro). Als ouder heb jede keuze om 1 formule te kiezen.
Van die 35 of 50 wordt er 32 doorgestort naar Scouts en Gidsen Vlaanderen. Zoword je lid van Scouts en Gidsen Vlaanderen en ben je meteen ook verzekerd! Dekapoenen en welpen vragen we per semester 5 EUR extra voor een wekelijksvieruurtje, cash af te geven aan de takleider voor of na een vergadering.
Waarom lanceren we deze nieuwe regel? Naast de kost van onze eigen werkinghebben we de voorbije jaren stevig geïnvesteerd in nieuw duurzaam spel & kampmateriaal. Zo investeerden we vorig jaar nog in nieuwe tenten en bekijken wemomenteel een aankoop van nieuwe shelters, hiervoor proberen we door de jarenwat te sparen.
Dus heb je als ouder zin om iets meer te betalen dan 35 euro, vragen we om destreefprijs van 50 euro per persoon te betalen. Maar dit is, uiteraard, volledigvrijblijvend en geen verplichting!
Het lidgeld mag gestort worden op BE32 7340 3552 0702 met vermeldingvan TAK + NAAM+ VOORNAAM.
Gezinnen voor wie de kost van scouting te hoog ligt, kunnen met de groepsleidingcontact opnemen. Want we vinden dat financiële zorgen geen drempel mogen zijnom het spel van scouting te spelen! Discretie is uiteraard verzekerd.
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Ouderbezoek
Een nieuw jaar, een nieuwe leidingsploeg! Graag organiseerden we zoals vorig jaar
een soort “ouderavond” maar in de huidige situatie is dit niet echt aangewezen.
Maar omdat vele leden -of ouders- voor de eerste keer kennismaken met scouting
denken we dat het geen slecht idee is om toch eens langs te komen bij de ouders
om onszelf eens voor te stellen. Voorlopig stellen we dit even uit tot het 2de
semester! We houden jullie op de hoogte.

Het uniform
Met het dragen van het uniform toon je dat je scoutbent en verwijs je naar de waarden van de beweging.Het uniform geeft leden en leiding de mogelijkheid omiets gemeenschappelijk te veruiterlijken en laat tochruimte voor een persoonlijke touch.
Het uniform bestaat voor de welpen uit een paarbasisstukken, waar je goed mee kan ravotten. Voor onsis dit: Een beige hemd, onze scoutsdas & t-shirt en eengroene korte of lange broek.

Zowel leden als leiding worden elke vergadering inperfect uniform verwacht!
Een scoutshemd kan je aankopen in de Hopper winkel,de scoutsdas en t-shirt bij de groepsleiding. (€7,5 voorde 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 ophttps://scoutsjongbrabant.be/praktisch/uniform/
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Afspraken
Vergaderingen: Een vergadering gaat normaal gezien altijd door op

zondag,op de Kleine Jacht. Elke vergadering start om 14:15 tot17:30,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. Hiervoorvragen wij wel een kleine bijdrage van €5 per semester. Ditbedrag liefst per overschrijving te betalen aan de leiding vande welpen. Gelieve dit over te schrijven aanWelpenleiding op BE25 7340 3551 9082 metvermelding van “naam + vieruurtje”.
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 zoinschatten met hoeveel jullie zullen zijn en een geschikt spel inéén steken.
Afmailen kan je dan naar welpen@scoutsjongbrabant.beAfbellen doe je liefst bij de takleider (Lies Leyssen)
Wij vragen voor elke betalende activiteit jezelf in te schrijvendoor naar welpen@scoutsjongbrabant.be een mailtje testuren.
Niet afzeggen = betalen!

Website: 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!
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Semesterplanning

Lang genoeg gewacht, hier is hij dan!

Zondag 20 september: Startdag
JOEPIEEE‼ Het nieuwe scoutsjaar is aangebroken. Zijn jullie klaar voor eenzondagnamiddag vol dolle pret? Kom dan zeker om 14:00 naar de Jacht.

Zondag 27 september: overgang
De welpen spreken af in de ochtend aan de Zoete Waters, om af te sluiten in denamiddag, we zijn de hele dag op pad! Meer informatie om deze dag heelhuids teoverleven volgt via mail.

Zondag 4 oktober: Lege(r) vergadering
Geeeeeeeeef ACHT! We hebben vernomen dat de Kleine Jacht binnenkort ondervuur zal liggen door vijandige krachten. Daarom krijgen jullie een uitgebreidelegeropleiding om ons te verdedigen.

Zondag 11 oktober: Schattenjacht
Het verhaal doet de ronde dat een mysterieuze man gehoord heeft dat ene GèneBervoets een zeer waardevolle schat heeft verstopt in het bos. En dat toevalligvlakbij de Kleine Jacht! Het is aan jullie om deze schat te vinden.

Zondag 18 oktober: Wie is de moordenaar?
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Er werd een lijk gevonden op de Kleine Jacht vrijdagavond omstreeks 8 uur.Roep je innerlijke Sherlock Holmes naar boven om te weten te komen wie dezegruwelijke moord heeft begaan!
Vrijdag 23 oktober – zondag 25 oktober: Leidersweekend 1 ->GEEN scouts
Dit weekend gaat de leiding op teambuildingsweekend. Niet getreurd, volgendeweek zijn we er weer!
Zondag 1 november: Stratego vergadering
Jullie kennen het waarschijnlijk wel..Maak jullie alvast warm voor deze klassieker.

Vrijdag 6 - Zondag 8 november: Episch Welpenweekend
De derdejaars worden vrijdagavond al verwacht rond 19:30 op de Kleine Jachtmet een volle maag. Voor jullie wordt er een verrassingsactiviteit georganiseerd!Eerste – en tweedejaars worden zaterdag rond 11 uur verwacht.Na dit spetterend weekend mogen jullie je zoon terug ophalen. Meer informatieen het eind uur volgt via mail.
14 - 15 november Kiekenfeest + vergadering
Zoals elk jaar is het weer kiekenfeest! Na een heerlijk stuk kip is er eenvergadering op de gewone uren (14:15-17:30). Meer informatie over hetkiekenfeest volgt.

Zondag 22 november: Wall Street vergadering
Vandaag leren we alle kneepjes van het vak in snel rijk worden! Wie wordt er hetsnelste rijk, en wie zorgt dat de beurs crasht?
Zondag 29 november: “Waar rook is, is vuur!” – Vergadering
Deze zondag gaan we onze handjes verwarmen aan een zelfgemaakt vuur. Wieweet brouwen we hierna zelfs onze eigen chocomelk!

Zondag 6 December: Sinterklaasvergadering
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Sinterklaas komt met zijn pieten op bezoek! Ben jij even braaf geweest als vorigjaar? Dat komen we vandaag te weten.

Vrijdag avond vergaderingen:
Zoals elk jaar wisselen we de zondag vergaderingen even in voor de vrijdagavond. Zo kan de leiding zich goed voorbereiden op de examens en hebben wede kans om eens een ander soort activiteiten te plannen. Jullie worden verwachtom 19:30 op de Jacht!
Vrijdag 11 december: Casino vergadering
Trek je chiqueste kostuum aan, want vandaag maken we een uitstap naar Casinode Jacht! We verwachten jullie om 19:30 met een volle maag op de scouts.

Vrijdag 18 December: kerstetentje
Vanavond pakt de Jin uit met hun culinaire kunsten! We worden verwend meteen 3 gangen menu. Voorzie een lege maag.Meer info volgt.

Wintervergaderingen:
Zo als elk jaar krijgen jullie ook januari enkele vergaderingen voorgeschoteld.Meer info hierover volgt.
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Belangrijke data
Vergeet alvast deze data niet te noteren in de agenda!
Vrijdag 23 oktober – zondag 25 oktober:
Leidersweekend 1 à GEEN scouts
Zaterdag 14 november – zondag 15 november:
Kiekenfeest
Zondag 6 december: Sinterklaas
Sinterklaas komt op bezoek!
Zondag 7 februari: Start semester 2
start semester 2
Vrijdag 26 februari – zondag 28 februari: Leidersweekend
Leidersweekend 2 à GEEN scouts
Vrijdag 12 maart – zondag 14 maart: Groepsweekend
Zondag 25 april: Groepsdag
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Jullie leiding!
Jullie kunnen ons samen bereiken door te mailen naar

welpen@scoutsjongbrabant.be

We hopen jullie op elke vergadering in grote getale te mogen ontvangen!
Stevige linker,
De welpenleiding

Lies Leyssen
“Akela”
0491/59 80 29
Lies.leyssen@scoutsjongbrabant.be

Warre Verheyden
“Bagheera”
0477/ 56 36 65
Warre.verheyden@scoutsjongbrabant.be

Louis Scherpereel“King Louis”0470/ 32 22 18
Louis.scherpereel@scoutsjong
brabant.be

Wout Motmans
“Baloe”
0473/ 93 64 96
Wout.motmans@scoutsjongbrabant.be

Amélie Gemels“Raksha”0474 /24 31 75
Amelie.gemels@scoutsjongbrabant.be


