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JAARTHEMA 
 
 

In onze kreet DAS Goesting refereert DAS uiteraard ook aan onze scoutsdas. Deze zien we als het symbool 
voor ons eigen engagement. De betekenis van het woord Goesting spreekt voor zich. In 2004 
werd Goesting verkozen tot het mooiste woord van de Nederlandse taal. 

Met het jaarthema DAS Goesting kiezen we ervoor om stil te staan bij de drijvende kracht achter scouting 
en achter ons eigen engagement. Wat motiveert ons? Waarom ga ik naar de scouts? Waarom blijf ik naar 
de scouts gaan? Door hierover na te denken en dit bespreekbaar te maken geven we een boost aan onze 
motivatie.  

Zin in Scouting 
Elke scout of gids heeft wel een eigen reden om aan scouting te doen. 
Misschien werd jij wel lid van de scouts om ook in het weekend plezier 
te maken met je klasgenoten. Of wil je graag nieuwe vaardigheden 
ontwikkelen of jezelf beter leren kennen? Alles kan en mag bij de 
scouts!  

Kiezen voor Scouting 
Met grote en kleine daden zetten scouts en gidsen zich in voor zichzelf, 
elkaar en de wereld. Samen helpen we bij de afwas op kamp, troosten 
we de leden met heimwee of zetten we een financiële actie op voor 
mensen die extra steun nodig hebben. 

Scouting doe je samen  
Samen staan we sterker dan alleen. We halen motivatie uit elkaars gezelschap en vrolijken elkaar op 
wanneer het eens minder gaat. Onze gezamenlijke successen leiden tot een hechte band en vormen de 
motor voor meer. We maken samen werk van een goede groepssfeer, waarin iedereen welkom is. 

Scouts als identiteit 
Scouting is niet zomaar een hobby. Het is een levensstijl. We staan steeds paraat en zetten ons 
beste beentje voor. Scouts en gidsen weten van aanpakken en blijven niet bij de pakken 
neerzitten. Bij de scouts zoeken we naar oplossingen en gaan we samen met ons nest, onze 
patrouille of onze leidingsploeg de grootste uitdagingen aan. Hiervan blijven we in ons dagelijks 
leven de vruchten plukken. Scouting is niet voor even, maar voor het leven. DAS Goesting! 
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PROEFVERGADERING 
 

Nieuw schooljaar, oude en nieuwe vrienden, nieuwe ervaringen en vooral ….  
 

EEN NIEUW SCOUTSJAAR 2022-2023!! 
 

Heb jij vrienden of vriendinnen waarvan je denkt, zij zouden de scouts 
eigenlijk wel leuk vinden? Of zijn er die sowieso eigenlijk eens willen komen 

kijken, proberen en uitvinden wat we eigenlijk elke zaterdag doen op het 
college en in het Stad?  

 
LAAT ZE MAAR KOMEN NAAR 

 

PROEFVERGADERING 17 SEPTEMBER 2022 
Sint-Barbaracollege Gent (Savaanstraat 33) 

 
Dit is een laatste vergadering vóór de overgang (AKA voor jullie overgaan naar 

jullie nieuwe tak van dit jaar).  
 

Kapoenen en Wouters worden samen gegooid voor een heus Sint-
Barbarascoutsspel!! (verrassing verrassing) 

14u – 17u 
 

Jonggivers en Givers gaan samen het Stad verkennen en het één en ander 
ontdekken, ondergaan en doorstaan.  

14u – 18u 
 
 

IEDEREEN WELKOM 😊😊  
 

Hoe meer zielen hoe meer vreugd.   
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OVERGANG 
 

TRING TRING, het nieuwe scoutsjaar belt aan!! Dat betekent natuurlijk ook dat 
jullie allemaal een jaartje ouder zijn geworden. Voor sommigen onder jullie 

betekent dat dus ook ….. 
 

OVERGANG!!! 
 

De overgang is een scoutsritueel waarbij je leden overgaan van de ene tak na 
ar de andere. Tweedejaars Kapoenen worden eerstejaars Wouters, derdejaars 
Wouters worden eerstejaars Jonggivers, Jonggivers worden Givers en Givers 

worden JIN!  
 

Maak jullie maar al klaar voor de beproevingen en lees goed dit Rabarberblad!  
 
 

Waar moet ik wanneer staan? 
  

Zaterdag 24 september 2022 worden jullie om 12h00  
verwacht op het Sint-Barbaracollege. 

Hoe en Wat?  

Met gevulde buikjes! En uiteraard in perfect uniform!  
 

☑ Kapoenen en Wouters: neem zeker jullie MOBIB-KAART mee als jullie dit hebben!  
☑ Jonggivers en Givers: indien mogelijk, vergeet jullie stalen ros (aka fiets) niet 

 

Voor de “overgangers”: neem zeker RESERVEKLEDIJ en een HANDDOEK mee! Aan de 
ouders: eventueel ook een oud(e) doek / handdoek mee om in de auto te leggen.  

 
Wanneer is overgang gedaan? 

 
Na deze avontuurlijke dag keren wij terug naar het Groot Sint-Barbaracollege. 

Hier wordt de overgang afgesloten met om 18u een groepsaantreden, de 
leidingbelofte en een bezinningsmoment. Dit plechtig gebeuren zal duren tot 

19u. Ouders zijn vanaf 18u zeker welkom!  
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ENKELE BELANGRIJKE DATA 
 

GROEPSFEEST:   zaterdag 15 oktober 2022 

 
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de Sint-Barbarascouts een GROEPSFEEST! Met corona (hopelijk 
voorgoed) uit het land, nodigen we jullie graag zonder restricties ( ;) ) uit voor een gezellige en leuke 
avond samen met een hapje, WAF’je en drankje. SAVE THE DATE! 
Een aparte brief en aankondiging met verdere informatie over inschrijvingen etc. volgt natuurlijk. Houd 
in de tussentijd zeker het Facebook evenement in de gaten!  
 

KETELQUIZ:   zaterdag 19 november 2022 

 
Naar (nieuwe) jaarlijkse gewoonte, organiseren we in het eerste semester onze (ondertussen 
befaamde) KETELQUIZ! Het perfecte moment om je hersenen toch nog eens aan het werk te zetten en 
met een groepje vrienden de Keteltroffee te bemachtigen. Evenement en inschrijvingsmogelijkheid 
volgt! Be there or be square (en be fast, want deze quiz geraakt razendsnel vol).  
 
 

KOOKDAG:   tweede semester  

 
De verschillende scoutstakken halen één voor één het onderste uit de kan om een uitzonderlijke 
maaltijd  op uw gamel te toveren … ‘op zijn scouts’! U bent van harte uitgenodigd en welkom om te 
komen smullen.  Verdere info volgt! 
 
 

OUDLEIDING- EN OUDERDROPPING:   tweede semester 

 
Naar jaarlijkse traditie zal er ook dit scoutsjaar een dropping voor ouders en oud-leiding  
georganiseerd worden. Meer info wederom in het volgende Rabarberblad en op onze site en 
Facebookpagina.  
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ALGEMENE INFORMATIE 
Maandbrieven  

In het Rabarberblad leest u de algemene informatie over de scouts, de takken en de 
evenementen van de komende periode. Ook contactinformatie is hier terug te vinden. 
Aarzel niet om bij vragen of problemen ons te contacteren, we zijn steeds beschikbaar   

Daarboven krijgt u echter steeds een maandbrief per scoutstak. Hier worden de vergaderingen 
aangekondigd, specifieke informatie over weekenden en kampen en meer. De leiding van uw kind 
is het eerste aanspreekpunt bij vragen over de tak!  

Infomoment / Huisbezoeken per tak 

Het infomoment voor de ouders aan het begin van het jaar is bedoeld om per tak, met een 
hapje en een drankje, algemene informatie te geven, het jaar te overlopen, vragen te 
beantwoorden en de leiding te leren kennen.  

Dit jaar houdt de leiding van de Kapoenen en Wouters een infomoment na de vergadering 
op zaterdag 1 oktober om 17u.  

Voor de Jonggivers en Givers wordt dit infomoment afgesproken met takken zelf en later 
gecommuniceerd. 

Daarnaast kan de leiding van uw kind ook altijd op huisbezoek komen. Een goede relatie 
met de ouders onderhouden is voor ons een prioriteit dit jaar! Vanuit de takken zelf zullen 
deze huisbezoeken geregeld worden, als hier animo voor is.  

Website  

TADAAAAA, ONZE NIEUWE WEBSITE IS ONLINE! Surf direct super snel en onmiddellijk naar 
www.sintbarbarascouts.be ! Alle algemene informatie, evenementen, maand- en kampbrieven 
zullen hier worden gepost. Ook foto’s en meer zullen hierop te vinden zijn.  
 
Naast de website hebben we natuurlijk nog de Facebookpagina, vooral voor evenementen, en de 
Instagrampagina voor foto-updates over de dagelijkse werking, vergaderingen en kampen). 
 
Financiële acties  

Elke tak organiseert jaarlijks een financiële actie. Deze actie heeft als doel onze vree wijze 
activiteiten mogelijk te maken, en natuurlijk de (zomer)kampen te sponsoren.  

Vorig jaar hebben we werk gemaakt van het op poten zetten van een Groepsfinanciële actie, die we 
met veel trots dit jaar zullen kunnen lanceren. Stay tuned    

 
Inschrijvingen  

In welke tak moet ik mijn kind inschrijven?  
Indien u niet zeker bent in welke tak uw kind thuishoort, gelieve dan eerst de algemene  informatie 

http://www.sintbarbarascouts.be/
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op de site te raadplegen. Is er nog steeds onduidelijkheid, kan u de groepsploeg contacteren 
(groepsploeg.sintbarbarascouts@gmail.com).  
 
Hoe inschrijven? 
Om u in te schrijven in de scouts moet u de volgende stappen ondernemen: 
1) Inschrijving via de website 
2) Invullen medische fiche  
3) Betalen lidgeld  
 
 
1) Inschrijving via de website 
Via onze website (www.sintbarbarascouts.be) kan u zich via enkele kliks gemakkelijk online 
inschrijven. Onderaan de Homepagina vindt u de toets "lid worden" terug, waarna u alle nodige 
(medische) informatie kan opgeven. Nadat het lidgeld betaald is, ben je officieel ingeschreven.  
Wij worden van deze inschrijving op de hoogte gebracht en nemen dan contact op via mail om te 
laten weten of wij uw inschrijving goed ontvangen hebben en eventueel verdere informatie te 
geven.  
 
2) Invullen medische fiche 

Wat met de klevertjes van de mutualiteit?  
Het is niet nodig klevertjes aan de leiding te bezorgen. Vanaf 1 januari 2014 
reiken  ziekenfondsen geen nieuwe SIS-kaarten meer uit. Momenteel worden 
zowel de SIS-kaart en  elektronische identiteitskaart aanvaard. Deze zijn dus 
essentieel! Wij vragen daarom dat al  onze leden steeds hun SIS-kaart/ 
identiteitskaart meenemen op daguitstappen en kampen.  Bij Kapoenen en 
Wouters worden ze best overhandigd aan de leiding. Indien u denkt dat  
hieromtrent problemen zouden zijn, gelieve dan wel klevertjes te bezorgen en dit 
duidelijk  te vermelden aan de leiding.  

Voor Givers die op buitenlands kamp gaan, heeft het geen zin om de SIS-kaart mee te geven,  
aangezien die in het buitenland niet geldig is. Een Europese Ziekteverzekeringskaart is daarentegen 
wel een must op buitenlands kamp. 

3) Betalen lidgeld 

Waarom betaal ik lidgeld?  
Het lidgeld is vereist om officieel lid te worden van de overkoepelende vereniging 
van ‘Scouts en Gidsen Vlaanderen’.  De scouts geniet door deze inschrijving van 
een pedagogische en administratieve  hulplijn. Scouts en Gidsen Vlaanderen zorgt voor de 
ondersteuning van scoutsgroepen, het organiseren  van grotere activiteiten zoals ‘Dag van de 
Jeugdbeweging’, het opzetten van vormingen en in het bijzonder het verschaffen van een 
administratieve en juridische achterban. 
Nog belangrijker: dit lidgeld wordt gebruikt om uw kind te verzekeren. Leden die het lidgeld hebben 
betaald en de medische fiche hebben ingevuld, zijn verzekerd via een standaardpolis die burgerlijke 
aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen dekt.  
   
Voor meer info: https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/kennismaken  

Hoeveel bedraagt het lidgeld dit jaar?  
Het lidgeld bedraagt 55 euro per lid. Wanneer je gebruik maakt van Scouting op Maat (zie hieronder), bedraagt de 
prijs 10 euro. 

http://www.sintbarbarascouts.be/
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Waar moet ik dit storten?  
Het lidgeld stort je op het rekeningnummer van de tak van je kind:  
 
Kapoenen  BE61 8900 1483 9617  
Wouters  BE28 8900 1483 9920  
Jonggivers        BE50 8900 1483 9718  
Givers   BE39 8900 1483 9819  

Vermelding: “Lidgeld 22-23 + Tak Kind + Naam Kind”  (zie meer info bij jouw tak in dit RBBB) 

Scouting op Maat  
Scouting op maat bestaat voor gezinnen die het financieel niet gemakkelijk hebben. Gezinnen in 
schuldbemiddeling of verbonden aan het OCMW, personen met recht op verhoogde 
tegemoetkoming, alleenstaande ouders, alleenwonende leden, leden verbonden aan een instelling. 

Wanneer je gebruikt van Scouting op Maat bedraagt het lidgeld voor een jaar scouting € 10.  

Indien je meer informatie wilt over Scouting op maat of hier graag van gebruik wilt maken, mag u 
altijd een persoonlijk mailtje sturen naar groepsploeg.sintbarbarascouts@gmail.com. Een 
vertrouwenspersoon binnen de groepsleiding zal verder contact opnemen, zodat iedereen die wil 
kan genieten van scouting.  
 
Bij vragen kan u ons altijd mailen of bellen: onze gegevens zijn te vinden onder de tab "Contact". 
Natuurlijk is de leiding ook altijd beschikbaar na vergaderingen (iedere zaterdag). 

TROOPER 
 
Shoppen en tegelijkertijd onze scouts steunen? Het kan! Vanaf nu kan je ons steunen door te 
shoppen via Trooper. Een kleine moeite, maar voor ons een wereld van verschil! Wanneer je een 
online aankoop doet, surf dan eerst naar https://www.trooper.be/sintbarbarascouts en kijk welke 
shops samenwerken met Trooper. U klikt dan op de gewenste winkel en shopt zoals u normaal zou 
doen.  

Het kost je geen cent meer en wij kunnen de centjes goed gebruiken om onze leden de tijd van hun 
leven te geven tijdens de vergaderingen en op kamp.  

Een zeer handige tip is trouwens de Trooperbot. Deze geeft je een signaal als je naar een webshop 
gaat, dat deze samenwerkt met Trooper. Het downloaden duurt nog geen 5 minuten: 
https://www.trooper.be/trooperbot 

Voor wie Trooper nog niet kent, Gert Verhulst legt dit kort voor u uit: 
https://www.youtube.com/watch?v=ubU0Ja5TEoI  

SOCIALE MEDIA 

U kan ons ook vinden op Instagram voor foto’s en filmpjes van de activiteiten doorheen het jaar via 
deze QR-code. 

Op Facebook geven wij vaak updates over de werking van onze scouts en evenementen dus hou dit 
zeker ook goed in de gaten! https://www.facebook.com/sintbarbarascouts 

Onze nieuwe website is ook op het wereldwijdeweb gesmeten! Check it out :)  

mailto:groepsploeg.sintbarbarascouts@gmail.com
https://www.trooper.be/sintbarbarascouts?fbclid=IwAR10n2gGX3WZiXDs0CujoaOOfXz0tXjtSHhAKhmHAQQTbivuP00r2hgKovE
https://www.trooper.be/trooperbot?fbclid=IwAR1nt5M6lrons2zq_m5Ju3Gq_KboF2bDwJJzVkuuCu6G6S6q-5B_9Ttt2F4
https://www.youtube.com/watch?v=ubU0Ja5TEoI&fbclid=IwAR1yJAMMz79knwpXxuvwAQEXJO0uPpy6GnBN1rmwwxsKHzVz_LyC_-9MUAQ
https://www.facebook.com/sintbarbarascouts
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OUDERCOMITÉ 
 
 

 
 
Interesseert u zich voor de werking binnen de scouts?  
Wilt u meer inspraak binnen de scouts?  
Hebt u voorstellen waardoor de scouts kan verbeteren?  

Wij luisteren graag naar uw mening. Het oudercomité is een forum waar ouders in  overleg met de 
groepsleiding opmerkingen of voorstellen kunnen bespreken,  bovendien krijgt u een gedetailleerder 
beeld van de werking binnen de scouts.  De oudercomité zal één keer om de twee maand 
plaatsvinden tijdens het begin van de vergadering op zaterdag. Indien u zich inschrijft, zal u een mail 
krijgen met het uur en de plaats van de samenkomst.  

Bent u geïnteresseerd, wilt u meer informatie? 

Stuur een mailtje naar groepsploeg.sintbarbarascouts@gmail.com  

Of een bericht naar: 
Ophelia Chalmet:   +324 70 63 24 60 
Cato Vermassen Steel:   +324 70 29 78 66 
Simón Bruggeman:   +324 94 46 31 34 

Wij kijken er al naar uit!        
  

mailto:groepsploeg.sintbarbarascouts@gmail.com
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GEZOCHT 
 

 
 

Zoals elk jaar willen we graag het lokaal in catacomben  van het  college  wat  opfleuren.  Versleten 

zetels, kapotte koelkasten en prullaria gaan naar het containerpark. Hebt u een (nog werkende) 

koelkast die op de vuilnisbelt zou belanden? Leuke lampen, interessante decorstukken of spullen 

allerlei waarvan u denkt dat ons lokaal er toch nog waarde uit zou halen? De Sint-Barbarascouts is 

het adres! 

 
Welke specifieke items staan op ons verlanglijstje? 

- Koelkasten (geen diepvriezers)  
- Verkleedkledij   
- Microgolfoven  
- Posters en muurdecoratie  
- Staande lampen  
- Tafels  
- Spelmateriaal (ballen, gezelschapspelletjes, knutselgerief) 

 
Heeft u één of meerdere van deze zaken, of heeft u een andere suggestie? Bel of mail gerust 
op: groepsploeg.sintbarbarascouts@gmail.com  
 
Ophelia Chalmet:   +324 70 63 24 60 
Cato Vermassen Steel:   +324 70 29 78 66 
Simón Bruggeman:   +324 94 46 31 34 
 

Alvast bedankt!  

 

mailto:groepsploeg.sintbarbarascouts@gmail.com
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 Hey hoi! Ik ben Steven, en m’n totem is Bosbesblauwe Vastberaden Sika. Komend (episch) 
scoutsjaar is m’n derde jaar als leiding, en 2e jaar als leiding bij de kapoenen. Dit jaar ben ik de 
takleider van de kapoenen en zal er dan ook voor zorgen dat het die sloebers aan niets 
ontbreekt. Natuurlijk zal ik ook de rest van mijn tak ondersteunen en helpen met hun taken 
waar nodig, en ik zal ook de website verantwoordelijke zijn van de kapoenentak.  
Ik heb super veel zin in komend jaar en kijk al uit naar veel plezante verhalen te kunnen 
maken en beleven met de kindjes. Een stevige linker en tot snel! 
 

 
 

Heyhey liefste Kapoenen. Mijn naam is Noor maar in de scouts sta ik ook bekend als 
Zachtzinnige Flamingo. Ik begin dit jaar aan mijn tweede jaar als leiding en ik verlang 
al om samen met jullie er een geweldig scoutsjaar van te maken. Ik begin dit jaar ook 
aan mijn tweede jaar geneeskunde hier in Gent en zal de taak van EHBO op mij 
nemen om al jullie pijntjes en kwaaltjes te verzorgen. Ik neem verder ook nog de 
administratie op mij. Ik kijk er superhard naar uit om jullie allemaal te leren kennen 
en er een epische tijd van te maken. Tot snel!!!  
  
 
 

 
 Heyhoi lieve kapoentjes ik ben Jutta en Ik ben vanaf dit jaar nieuwe leiding. Ik studeer 
biochemie en biotechnologie aan de UGent en ga naar mijn tweede jaar. Naast studeren en 
leiding geven, speel ik ook nog tennis en werk ik als jobstudent in de horeca. Binnen onze tak 
ben ik verantwoordelijk voor de communicatie met het thuisfront. Ik hoop dat we er een 
spetterend scoutsjaar van kunnen maken. Ik heb er super veel zin in, ik hoop jullie ookkkk!!!  
Tot snel!! ;))) 
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Hey liefste Kapoenen. Mijn naam is Henri maar in de scouts noemen ze me 
ook wel Menslievende Agame . Ik geef dit jaar mijn eerste jaar leiding en ik 
kijk er al naar uit om samen met jullie er een geweldig scoutsjaar van te 
maken. Ik neem dit jaar in de scouts de taak van de financiën op mij 
binnen de kapoenen. Ik kijk er al naar uit om er met jullie een prachtig 
scoutsjaar van te maken met allerlei leuke spelletjes. Tot op de eerste 
vergadering!! 

 

 
 
 

 

DATUM VERGADERING WAT NEEM IK MEE? 

17 september 2022 
14u tot 17u 

Proefvergadering Alle vriendjes en vriendinnetjes van de 
kapoenen zijn welkom !! Eerste 
vergadering voor alle nieuwe kindjes 

24 september 2022 
12u tot 19u   
Op het Sint-Barbaracollege. 

OVERGANG 
 

Kapoenen die overgaan naar de wouters 
nemen best extra kleren en al dan niet 
een handdoek mee en hun Mobibkaart 
(buskaart). 
Ouders zijn welkom vanaf 18u 

1 oktober 2022 
Van 14u tot 17u  
Op het Sint-Barbaracollege 

De grote kennismakingsvergadering  Vandaag zullen de kapoentjes elkaar en 
de leiding wat beter leren kennen met 
toffe spelletjes  
Van 17u tot 18u infomoment voor de 
ouders 

8 oktober 2022 
14u tot 17u 

VERRASSING More info coming soon 

15 oktober 2022 
14u tot ….. 

GROEPSFEEST Perfect uniform 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Vergaderingen 

  

Uniform 

Het kapoenenuniform bestaat zoals altijd uit een 
T-shirt van de Sint-Barbarascouts die altijd 
boven alle andere kledij wordt gedragen zoals 
truien. U kan deze T-Shirt bij ons kopen, steeds 
na de vergaderingen  
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Op 1 oktober organiseren we een infoavond voor de ouders die zal plaatsvinden na de vergadering om 17u. We geven 
alle informatie over het komende jaar en beantwoorden alle eventuele vragen die jullie hebben terwijl we genieten 
van een hapje en een drankje. Medische fiches worden dit jaar online ingevuld, meer uitleg hierover op p. 5 en 6. 
Indien u niet aanwezig kan zijn, kunnen we een alternatief moment voorzien of indien u dit wenst komen we op 
huisbezoek. 

 
 

 
 
 

Het lidgeld voor dit scoutsjaar bedraagt 55 euro (Scouting op Maat prijs: 10 euro). dit kan u (liefst zo snel mogelijk) 
storten op  
BE61 8900 1483 9617 met VERMELDING “Lidgeld 22-23 KAPOEN + Naam Kind”.  
Indien er vragen zijn omtrent het lidgeld, aarzel niet om ons te contacteren! 
 
Email: Dit jaar hebben we een nieuw emailadres, u kan ons nu bereiken via: 
kapoenen.sintbarbarascouts@gmail.com   
 
Whatsapp:  Net zoals vorig jaar maken we een whatsapp groep aan met jullie ouders, waarin we vele info sturen.  
 
Telefoonnummers:     

Steven (takleider en website)   +32 487 18 41 32 
Noor (administratie en EHBO)   +32 476 73 60 47 
Jutta (communicatie en social media)  +32 499 32 25 55 
Henri (financiële)    +32 479 32 32 34 

  
 

 
 
 
 

 
  

Infoavond & huisbezoeken 

Praktisch 

mailto:kapoenen.sintbarbarascouts@gmail.com
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Heeloow wouters!! Jippiee, na die eindeloos lange zomer is het eindelijk weer tijd om naar de scouts te 
komen. Haal jullie uniformen, petjes en enthousiasme maar snel van onder het stof, dan wordt het 
ongetwijfeld een FANTASTISCH scoutsjaar. Wij zijn al klaar om elke zaterdagnamiddag samen met jullie te 
spelen en plezier te maken. Jullie ook?? Dan vliegen we erin! 
 

Wie wordt jullie nieuwe leiding? 
 
Dag mijn liefste schatjes van patatjes! 
 
Mijn naam is Akela,  
Ik ben voor velen geen nieuw gezicht. Ik zit al 15 jaar in de Sint-Barbara scouts 
en heb al eens leiding gegeven aan ieder van jullie. Ik ben 23 jaar en dit jaar 
ben ik jullie takleidster. Ik zal alles in goede banen proberen leiden zodat jullie 
een zorgeloos jaar hebben! Ik hou van snoepen, zingen en dansen, zottekes 
doen met even zotte woutertjes en van verkleedfeestjes. Kunnen jullie raden 
wie ik ben?  
Ik kijk alvast erg uit naar 17 september! Eindelijk zijn de saaie scouts-loze 
zaterdagen voorbij!  
 
Stevige linker,  
Jullie Takkie, Akela  
 

 
 
 
Dag lieve Wouters, ik ben Raksha. Ik geef dit jaar leiding aan jullie en mijn doel is om 
er voor te zorgen dat jullie het komende scoutsjaar zullen onthouden als het beste 
jaar ooit ;))) Het is mijn tweede jaar als scoutsleidster, vorig jaar stond ik bij de 
kapoenen. Ik ga ook naar mijn tweede bachelor geneeskunde en zal dus bij scouts 
de taak van EHBO op mij nemen. Ik hoop dat jullie alvast even veel naar het 
scoutsjaar uitkijken als ik! 
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Yooooo Beste Wouters!!!!! Ik ben Bagheera. Dit is mijn tweede jaar als leidinggevende 
en ik zal dit jaar super mijn best doen om jullie allemaal een onvergetelijk jaar en 
zomerkamp te geven. Ik start dit jaar met mijn eerste bachelor jaar internationale 
communicatie management en hierdoor ben ik dus ook communicatie 
verantwoordelijke van de Wouters. Ik kijk er alvast naar uit om jullie dit jaar allemaal 
te leren kennen.  
 
 

Praktische info:  

 
Voor de ouders: 

● De medische fiches worden vanaf dit jaar uitsluitend jaar online ingevuld. Zie hiervoor de Frequently 
Asked Questions (FAQ) – onderdeeltje Medische Fiche: www.sintbarbarascouts.be/faq. of p.5en6  

● Na de vergadering van zaterdag 1 oktober 2022 volgt er een infomoment / Ouderbar voor de ouders 
van de wouters. Met een hapje en een drankje kan je dan kennismaken met de nieuwe leiding !  

● Naast het kennismakingsmoment bieden we ook een mogelijkheid tot huisbezoeken. Als u graag heeft 
dat de leiding eens op huisbezoek komt om onszelf voor te stellen, info te geven… Laat dan zeker maar 
iets weten! 

● Het lidgeld bedraagt 55 euro (Scouting op Maat prijs: 10 euro) en mag gestort worden op BE28 8900 
1483 9920 met de VERMELDING “Lidgeld 22-23 WOUTER + Naam Kind” 

 

Belangrijke afspraken: 

Datum Uur Vergadering Benodigdheden 

17/09 14 - 17u Proef vergadering  Speelkledij, eerste 
vergadering voor de nieuwe 
kindjes, neem maar gerust 
vriendjes en vriendinnetjes 
mee !!! 

24/09 12 - 19u Overgang  Vuile kledij voor degene die 
overgaan + Buskaart als je die 
hebt.  
Ouders welkom vanaf 18 uur 

1/10 14 - 17u Vriendjes vergadering Perfect uniform 
Tussen 17u en 18u zijn 
ouders welkom voor een 
infomoment. 

8/10 14 - 17u Speed date Perfect uniform 

15/10 14u - …. GROEPSFEEST Perfect uniform 

https://sintbarbarascouts.be/faq
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● Elke vergadering (tenzij anders vermeld) begint stipt om 14h en eindigt om 17h. Laat ons op tijd weten 
als je niet aanwezig kan zijn of te laat zal zijn.  

● Je komt elke vergadering in perfect uniform! Dit betekent: 

● Welpenpetje (verkrijgbaar in de Hopper) 

● Scoutshemd (tekens op de juiste plaats!) 

● Korte groene scoutsbroek (als het heel erg koud is, mag een lange broek ook) 

● Voor de wouters die hun belofte al gedaan hebben: de Sint-Barbara scouts das (die hebben jullie nu 
nog niet, maar zullen jullie zeker binnenkort krijgen!) 

 

● De wouterwet moet door iedere wouter die zijn belofte heeft afgelegd, gekend zijn en kan gevraagd 
worden om op te zeggen aan het begin van elke vergadering. Leer ze dus maar helemaal vanbuiten! 

“Ik zeg wat ik voel 
Gruwel van vals gezwets  
Bereik eerlijk mijn doel  

Zonder dat ik iemand kwets   
Ik respecteer alles wat leeft 

En de Kracht die leven geeft   
Ik voel me één  

Met de wereld om me heen  
Hou niet van nep  

En deel alles wat ik heb   
Want niemand is alles 

Niemand is niets  
Iedereen is altijd iets ” 

Wij, de leiding, willen graag benadrukken dat de wouterwet niet gewoon een rijmpje is! Het is de 'wet' waar 
een wouter naar moet leven, lees hem dus eens goed door en zorg ervoor dat je goed begrijpt wat er staat! 
Wees eerlijk en deel wat je bezit, respecteer anderen, de natuur... en behandel ze vooral zoals je zelf zou 
willen behandeld worden, met verdraagzaamheid en vriendschap! Bij ons kan je sowieso altijd terecht voor 
steun of een goede babbel! ���� 
 

Contactgegevens: 
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Email: Dit jaar hebben we een nieuw emailadres, u kan ons bereiken via: 
wouters.sintbarbarascouts@gmail.com  
 
Whatsapp: Net zoals vorig jaar maken we een whatsapp groep aan met jullie ouders, waarin we vele info 
sturen.  
 
 

Akela Ophelia Chalmet +324 70 63 24 60 

Raksha  Flo Verplancke  +324 68 21 05 60 

Bagheera Eduard Dehaene +324 76 73 63 91 

 Jasper Nieberding +324 71 32 68 96 

  
Ziezo! Hopelijk staan jullie na deze lange uitleg nog steeds te popelen om aan het jaar te beginnen. ����  
 
Een stevige linker, 
Akela, Bagheera, Raksha, 
 
 

 
 

 
  

mailto:wouters.sintbarbarascouts@gmail.com
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Hallo jonggivers, aka koekwouseeuh!!! 
 
Goed gebakken in de zon deze zomer? Heelemaal mooiii! Nu begint de pret pas echt. Deze maand gaan we als 
echte Newkids Schijndel helemaal kapot maken!! Hopelijk zijt gunder helemaal klaar om te starten. We zullen 
ons dan maar direct voorstellen: BAM vuurwerk. Zo ne grote vuurbal jongeuh!! 

 
Leidingsvoorstelling 

 
Joow jogi’s! Sommigen van jullie kennen me al onder de naam Raksha of Akela, 
maar vanaf dit jaar mogen jullie me Antonia noemen, of ook wel 
Bewonderenswaardige Slechtvalk. Dit jaar is mijn derde jaar scoutsleiding en ik zal 
de rol van takleider op mij nemen. Ik begin aan mijn derde jaar Burgerlijk Ingenieur 
aan de UGent en gelukkig geeft me dat nog genoeg tijd en extra veel zin om mij dit 
jaar met jullie te amuseren tot een episch scoutskamp op het einde. Tot snel 
guys!!!! 

 
Hello Jonggivers! Mijn naam is Aimée, maar jullie mogen mij ook altijd 
Abrisympathieke Coendou noemen. Het is mijn tweede jaar leiding, maar zit al 
vanaf de kapoentjes in de scouts. Ik sta dit jaar weer in voor alle communicatie 
(bv: mails, brieven,…) binnen onze tak. Dus als jullie met vragen zitten, mogen 
jullie mij zeker altijd een berichtje sturen! Buiten de scouts studeer ik marketing in 
Gent, maar ik kijk er vooral enorm naar uit om er samen met jullie een super leuk 
scoutsjaar van te maken. Hopelijk tot snel!!!!!!!  
 

 
Eyo matties!! Ik ben Nele en zal dit jaar jullie leiding zijn! Hoewel het mijn eerste jaar 
is, kijk ik er enorm naar uit. Ik ben verantwoordelijk voor financiën, vieruurtje en 
sociale media bij de jonggivers. Naast scouts ben ik druk bezig met de studie 
bedrijfsmanagement. Ik sta alvast te popelen om er een keizotleuk scoutsjaar van te 
maken, jullie toch ook?? Tot heel snel! 

 
 

Jow Dreirriess, mijn naam is Simón (oftwel openhartige kauw) en de meesten 
onder jullie kennen mij wel. Dit is mijn derde jaar als leiding en vanaf dit jaar ben ik 
ook groepsleiding xpxd. Onthoud maar zeker dat jullie altijd bij mij terechtkunnen 
als grollie én als leiding! Binnen onze tak ben ik verantwoordelijk voor 
administratie en ehbo en als grollie ben ik verantwoordelijk voor de monniezzz 
$$$!!! Ik begin dit jaar ook aan mijn tweede bach Architectuur aan KULeuven. Dit 
jaar wordt LIT!!       Cysoon!  
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Vergaderingen en belangrijke data: 

Datum Uur Vergadering Benodigdheden 
Zaterdag 17/09 14u-18u Proefvergadering Perfect uniform, eerste 

vergadering voor nieuwe 
kindjes, neem gerust 
vriendjes en vriendinnetjes 
mee !! 

Zaterdag 24/09 12u-19u Overgang! Vuile kleren voor zij die 
overgaan + FIETS (of 
buskaart) 
Ouders welkom vanaf 18u 

Zaterdag 1/10 14u-18u Wie wordt Richard???? Perfect Uniform! 
Zaterdag 8/10 14u-18u SHNI SHNA SHNAPPIE!!! Perfect Uniform 
Zaterdag 15/10 14u-18u GROEPSFEEST!! Perfect Uniform 
Zaterdag 22/10 14u-18u Marginale Newkids vergadering Verkleedkleren in Newkids-

style 
Zaterdag 29/10                                                                                                                                                          14u-18u BOEEE! Haloweenvergadering,  Super enge verkleedkleren!! 
Zaterdag 05/11 / Geen vergadering: herfstvakantie / 
 
 
Praktische informatie & afspraken: 
- De proefvergadering op 17/09 is speciaal voor iedereen die scouts eens wilt komen uitproberen, maar om 

er een gezellige boel van te maken zijn ook alle andere Jonggivers welkom!  
- Vergaderingen zijn altijd van 14h tot 18h, gelieve te verwittigen aan de leiding als je wat later komt of 

vroeger weggaat. Kom altijd in perfect uniform, tenzij anders vermeld staat op de maandbrief. 

- Het lidgeld bedraagt 55 euro (Scouting op Maat prijs: 10 euro), gelieve dit zo snel mogelijk te storten op 
volgend rekeningnummer: BE50 8900 1483 9718 met de mededeling: “Lidgeld 22-23 JOGI + Naam Kind”. 

- De medische fiches worden vanaf dit jaar uitsluitend jaar online ingevuld. Zie hiervoor de Frequently Asked 
Questions (FAQ) – onderdeeltje Medische Fiche: www.sintbarbarascouts.be/faq.  

- Snoep of elektronische apparaten (gsm, iPod, ...) zijn NIET WELKOM op de scouts! Jullie mogen je gsm op 
eigen verantwoordelijkheid meenemen (bv. omdat je na de vergadering alleen naar huis gaat), maar 
gebruiken zal enkel mogen als dat door de leiding voor een spel gevraagd wordt. Indien niet is het echt 
niet de bedoeling dat jullie het gebruiken. We zullen als leiding streng zijn op deze regel en anders zullen 
er straffen op volgen: duust keer pompen, gsm afgeven…. 

- Een infomoment / ouderbar voor de ouders wordt nog gecommuniceerd :) 

- Naast het kennismakingsmoment bieden we ook een mogelijkheid tot huisbezoeken. Als u als ouder graag 
heeft dat de leiding eens op huisbezoek komt om onszelf voor te stellen, info te geven… Laat dan zeker 
maar iets weten! 
 

Uniform: 

https://sintbarbarascouts.be/faq
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Jonggiverwet: 

Als afsluiter geven we nog de jonggiverwet mee. Tweede en derdejaars jonggivers kennen deze uiteraard al 
rats vanbuiten. De eerstejaars mogen hem al goed beginnen leren, want zij doen hun belofte op het 
pioniersweekend! Zorg maar dat je de wet goed kent, tijdens het groepsaantreden kan altijd gevraagd worden 
om je wet op te zeggen… 

Wij zijn jonggivers 
Wij wagen het avontuur 

Wij zijn kameraden en willen eerlijk zijn met elkaar 
Wij willen samen werken en beslissen 

Wij zeggen onze mening en luisteren naar die van anderen 
Zelf zet ik al eens de eerste stap 

Ik help graag waar ik kan 
Ik wil winnen en kan verliezen 

Ik respecteer wat waardevol is: de mens, de natuur en het materiaal 
Jezus’ voorbeeld zal ons hierbij helpen. 

 
Wij, de leiding, willen graag benadrukken dat de jonggiverwet niet gewoon een rijmpje is! Het is de 'wet' waar 
een jonggiver naar moet leven, lees hem dus eens goed door en zorg ervoor dat je goed begrijpt wat er staat! 
Wees eerlijk en deel wat je bezit, respecteer anderen, de natuur... en behandel ze vooral zoals je zelf zou 
willen behandeld worden, met verdraagzaamheid en vriendschap! Bij ons kan je sowieso altijd terecht voor 
steun of een goede babbel! 🙂🙂 
 
Voor vragen of opmerkingen zijn we altijd bereikbaar via 

● Email: jonggivers.sintbarbarascouts@gmail.com  
● Whatsapp: Net zoals vorig jaar maken we een whatsapp groep aan met jullie ouders, waarin we vele 

info sturen.  
● GSM:   

o Antonia:  +32 488 46 64 49 
o Simón:                +32 494 46 31 34 
o Aimée:  +32 468 29 82 93 
o Nele:  +32 491 93 83 00 

mailto:jonggivers.sintbarbarascouts@gmail.com
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Wij staan alvast te popelen en hopelijk jullie ook! Laten we er samen een zaaalig jaar van maken!!!! En niet 
vergeten… Niemand komt aan Maaskantje!!!! 
 

Een stevige linker, 
Antonia – Simón - Aimée – Nele 

Robbie – Rikkert – Gerrie – Barrie  
 

 
 

En Richard ??? 
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Gegroet flinke kinderen (oh oei sorry, ja jullie horen dat niet graag…), 
 
Gegroet stoere Givers (beter hé hahaaa)!  
 
Eerst en vooral hoop ik dat jullie een fantastische zomer hebben gehad. Met veel gelach, gedans, geween (tranen van 
geluk hé), zonsondergangen, bourgondische maaltijden, nieuwe ervaringen, … Maar wees niet getreurd, de 
zomervakantie is misschien gedaan, maar wij zullen er elke zaterdag voor zorgen dat de fun doorgaat. Met vele 
stadsspelen, dwaze quizzen, gezellige Giverbars en nog zoveel meer…  
Voor de nieuwelingen in de Givertak is het misschien best dat ik eens vertel wat jullie allemaal te wachten staat: dat er 
een buitenlands kamp is, zal jullie waarschijnlijk al ten ore zijn gekomen ;)). Daarnaast zullen jullie je mogen verwachten 
aan een weekend, een midweek (en ja, ge moet u huiswerk ook maken op midweek!!) en een paasgebeuren (datums 
volgen)!! 
En nu zal ik niet rond de pot de draaien: Ik stel jullie voor: de meest epic, fantastische, volledig vrouwelijke (I mean, wat 
een contrast met de voorbije jaren?!) GIVERLEIDING: 
 

Elaaaaa, I’m back! En ja, ik ben het, Zorgzame Pekari (aka Femke, of mss wel 
gewoon Grote Manitoe ;)) Het is mijn derde jaar dat ik bij de fantastische 
givertak sta en daarmee ook mijn derde jaar leiding. Na twee jaar jullie vieze 
voeten te verzorgen op kamp (aka EHBO), ben ik dit jaar gelukkig 
verantwoordelijk voor de communicatie. Daarnaast ben ik natuurlijk ook een 
aanspreekpunt voor allerlei vragen als takleider (behalve voor Alphonse xxxxx). 
Ik zal dit jaar aan mijn derde bachelor Rechten beginnen aan de UGent, maar 
ook nu zal mijn academiejaar starten met dromen over al die reizen die ik nog 
wil maken   
Naast de vele leuke vergaderingen, weekends en midweek, begin ik stilaan ook 
al wat te hunkeren naar het epic buitenlands kamp dat we samen zullen 
beleven en hopelijk nooit meer zullen vergeten ;))  
adios, ciao, Femke out.  
 

 
 
Hello ik ben Alice mijn totem is Verrassende Kyang.  
Dit is mijn tweede jaar leiding, vorig jaar stond ik bij de kapoentjes, nu is het tijd voor iets 
helemaal anders. Dit jaar ben ik verantwoordelijk voor de moneybusiness $$$ :) dus als jullie 
vragen hebben mag je me zeker contacteren!!  
Hopelijk tot snel!!! 
 
 



23 

 
 
Heyheyyy!!!!! Ik ben Joséphine (aka Jos) en dit is mijn 2de jaar als leiding, dit keer voor jullie! 
Mijn totem is Onbezweken Zeepaardje, onthouden ;) !!! Naast de scouts begin ik dit jaar aan 
mijn eerste jaar Communicatiewetenschappen. Binnen te tak is EHBO mijn 
verantwoordelijkheid maar jullie kunnen natuurlijk voor alles bij ons terecht!! Ik heb al ZOT 
veel zin nog een mooi jaar erbij, see youuu xxx 
 
 
 
 
 

Hoooiiii net als Femke moet ik me voor de ervaren Givers misschien niet meer introduceren 
(en de nieuwe Givers ken ik eigenlijk ook al….) maar voor de goede gewoonte: ik ben Cato, aka 
Wilskrachtige Kaketoe, en dit jaar opnieuw het vervolledigende deel van de Giverleiding!! 
Daarnaast ben ik samen met Ophelia en Simón GROL (groepsleiding), maar jullie zijn obv mijn 
(tweede) prioriteit!!!! (hihi). Binnenin de Givertak neem ik de taak administratie op mij: 
verzekeringen, subsidies, medische fiches…. Naast mijn ondertussen vijfde jaar scouts (w t flip) 
begin ik ook aan mijn vijfde (en laatste) jaar rechten. IK HEB ER ALLESZINS KEI VEEL ZIN IN om 
een volledig vree wijs jaar met jullie beleven!!!! See you soon xxxx     (me na 10 dagen Tsjechië vorig jaar) 
 
 
Komende vergaderingen:  
 

- 17 september: PROEFVERGADERING  

o AKA neem your boy- en girlfriends mee!!!! Hoe meer zielen …. 

o Van 14u tot 18u 

- 24 september: OVERGANG (you know the drill)  

o Van 12u tot 19u 

o Fiets mee!!!     OF als dat niet mogelijk is, neem je Mobibkaart (buskaart) mee  

- 1 oktober: Pimp de bar WOEHOE  

o Van 14u tot 18u 

- 8 oktober: vier op een rij met prei. 

o Van 14u tot 18u 

o In dit stadspel leren jullie de Giverleiding beter kennen 

- 15 oktober: GROEPSFEEST   

o Van 14u tot …. 

- 22 oktober: waarheid, durven of doen 

o Maar eigenlijk is het enkel doen xsss 

o Van 14u tot 18u  

- 29 oktober: scary Mary (of marry?) 

o Van … tot …. (uren worden nog gecommuniceerd)  

o AKA Halloweeennnn 
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Praktische informatie:  
 

- Alle vergadering zijn van 14h tot 18h, tenzij anders vermeld staat op de maandbrief.  

- Je komt altijd in perfect uniform, tenzij anders vermeld staat op de maandbrief of je gewoon heel graag wilt 
leren pompen xxx. Voor de vergeetachtigen onder ons, het uniform houdt in: blauwe jeansbroek, hemd en das 

- Het lidgeld bedraagt 55 euro (Scouting op Maat prijs: 10 euro) gelieve dit zo snel mogelijk te storten op volgend 
rekeningnummer:  
BE39 8900 1483 9819 met de mededeling “Lidgeld 22-23 Givers + Naam Kind”. 

- De medische fiches worden vanaf dit jaar uitsluitend jaar online ingevuld. Zie hiervoor de Frequently Asked 
Questions (FAQ) – onderdeeltje Medische Fiche: www.sintbarbarascouts.be/faq.  

- Een infomoment / ouderbar wordt zo snel mogelijk gecommuniceerd naar de ouders toe: de perfecte 
gelegenheid om kennis te maken en eventuele prangende vragen te beantwoorden!  

- Zoals elk jaar staan we volledig open om huisbezoeken te organiseren! Als hier animo voor is, laat het ons zeker 
weten!! (zie hieronder: contact).  

- Geen drank, drugs of roken!  

Het zomerkamp zal wederom doorgaan in het uiterste begin van juli 2022. ZET DIT IN JE AGENDA. De data van de overige 
kampen worden ASAP gecommuniceerd.  
 
Contact: 
Voor vragen of opmerkingen zijn we altijd bereikbaar via: 
 

• Email: givers.sintbarbarascouts@gmail.com  
 

• Whatsapp:  Net zoals vorig jaar maken we een whatsapp groep aan met jullie ouders, waarin we info sturen. U 
mag hiervoor Femke contacteren, zodat zij u kan toevoegen. Zij brengt dit asap in orde.  
 

• GSM 
o Femke Taghon:   +324 97 28 55 90   
o Cato Vermassen Steel +324 70 29 78 66 
o Alice Franken:  +324 91 95 56 04 
o Joséphine Devenyn:  +324 87 37 02 08 

 
 
Een stevige linker,  
FEMKE, CATO, JOS EN ALICE  

 
  

https://sintbarbarascouts.be/faq
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Hallo JINNERS 
 
Na een mooie carrière bij de Sint-Barbarascouts gaan onze 16/17-jarigen voor een jaartje  weg. Met 
alle andere scoutsgroepen van het district Gent-Zuid (Sint-Barbara, Sint-Petrus, Sint-Pol,  De Glimlach 
en de SIK) worden ze in ‘Jin De Rots’ klaargestoomd om er binnenkort als leiding te staan. Samen met 
hun begeleiding maken ze vergaderingen, stampen ze een fuif in elkaar,  bereiden ze kampen voor…  

Jinners proberen hun eigen doelen en verwachtingen te realiseren en genieten dan ook van  de 
vrijheid en de zelfstandigheid die ze in hun Jintak krijgen. Het is een veilige plek waar de mafste 
ideeën worden gerealiseerd en er ruimte is voor fouten.   

Door samen aan een project te werken of een kamp ineen te boksen, leren Jinners niet enkel  
zichzelf, maar ook elkaar kennen. Ze genieten van uitdagingen waar ze hun zotheid en  creativiteit 
kunnen botvieren, maar staan ook open voor meer intensere momenten waar ze  hun serieuze en 
volwassen kant kunnen tonen. Dit alles zal nodig zijn om er als leid(st)er elke  week vol enthousiasme 
te staan in hun verdere scoutscarrière.  

Wij wensen hen een fantastisch jaar toe en hopen ze volgend jaar in onze leidingsploeg te  mogen 
verwelkomen!  

De communicatie in de Jin zal gebeuren aan de hand van een Facebook groep die aangemaakt zal 
worden door jullie begeleiding. 

Alvast een Jinnige linker,  

De groepsploeg  

 

 

 
  

  JIN 
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GROEPSLEIDING 
 

 

 

 

Wat doen we?  

Als groepsleiding (Ophelia, Cato en Simón) zijn wij verantwoordelijk voor het goede verloop van het 
scoutsjaar. Met  een flinke dosis enthousiasme, verantwoordelijkheid, organisatievermogen, 
communicatieve  vaardigheden en sfeerbeheer ondersteunen wij de leidingsploeg – maar maken er dit 
jaar ook nog steeds deel van uit.   
Om er een tof jaar van te maken, is gezonde communicatie natuurlijk onmisbaar.  Daarom 
onderhouden wij goede contacten met de ouders en oudleiding, het Sint-Barbaracollege, Stad 
Gent, de buurtbewoners…   
 
Dit jaar willen we ons focussen op het groeien en bloeien van onze scouts. Een deftig 
oudercomité op poten zetten, goede communicatie onderhouden met oud-leiding, samen-
werken en spelen met andere scoutsgroepen, …  

Stay tuned, want we hebben er vree veel zin in om er een fantastisch jaar van te maken met 
alles erop en eraan en nog veel meer ������  

Telefoon:  
Ophelia Chalmet   Communicatie  +324 70 63 24 60 
Cato Vermassen Steel   Administratie  +324 70 29 78 66 
Simón Bruggeman  Financiën   +324 94 46 31 34  BE83 8900 1483 9415 

E-mail: groepsploeg.sintbarbarascouts@gmail.com  

Facebook: www.facebook.com/sintbarbarascouts 

Instagram: www.instagram.com/sintbarbarascouts 

Website: www.sintbarbarascouts.be   

  LEIDING 

mailto:groepsploeg.sintbarbarascouts@gmail.com
https://www.facebook.com/sintbarbarascouts
https://www.instagram.com/sintbarbarascouts/
http://www.sintbarbarascouts.be/
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MATLOK  
 
 

Elk jaar staat het matlokteam paraat om de patrouillekoffers, sjorbalken en het materiaal op  
orde te steken. Vandaar toch deze vermelding in het Rabarberblad. Dit jaar hebben we een  
gemotiveerde  groep  materiaalmeesters  die  er  alles  aan  zullen doen om  onze  infrastructuur  
in  topconditie  te houden. Dit  team bestaat uit: Aloïs Derie, Gauthier Carels, Piet Serbruyns, 
Carl Verschuren,Eva Valcke, Julia Hoste en Victor Dekesel 
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DANKWOORD 
 

Jammer genoeg nemen we dit jaar afscheid van enkele fantastische leid(st)ers. Stuk voor 
stuk geniale mensen die op hun eigen manier de scouts hebben gevormd en het beste van 
hunzelf hebben gegeven. Leiding die we zeker niet zullen vergeten en die we gelukkig nog 

vaak en snel zullen terugzien. 
Bedankt voor de fijne tijden, het gelach en de herinneringen! 

 
Dit jaar zwaaien wij uit: Ben Luca ,Octavie Boutens, Simon De Rijcke en Lana Peremans, 

David D’hoore, Pieter Boels, Emile Danckaert en Xanthe Van Driessche!  
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TELEFOONBOEK 
 
 

GROEPSLEIDING               groepsploeg.sintbarbarascouts@gmail.com  

Cato +32 470 29 78 66 

Ophelia  +32 470 63 24 60 

Simón +32 494 46 31 34 

 
 

KAPOENEN                        kapoenen.sintbarbarascouts@gmail.com  

Steven +32 487 18 41 32 

Jutta +32 499 32 25 55 

Henri +32 479 32 32 34 

Noor +32 476 73 60 47 

 
 

WOUTERS                          wouters.sintbarbarascouts@gmail.com  

Ophelia +32 470 63 24 60 

Flo +32 468 21 05 60 

Eduard +32 476 73 62 91 

Jasper +32 471 32 68 96 

 
 

JONGGIVERS                     jonggivers.sintbarbarascouts@gmail.com 

Antonia +32 488 46 64 49 

Simon B. +32 494 46 31 34 

Aimee +32 468 29 82 93 

Nele +32 491 93 83 00 

 
 

GIVERS                               givers.sintbarbarascouts@gmail.com 

Cato +32 470 29 78 66 

mailto:kapoenen.sintbarbarascouts@gmail.com
mailto:wouters.sintbarbarascouts@gmail.com
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Josephine +32 487 37 02 08 

Femke +32 497 28 55 90 

Alice +32 491 95 56 04 
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