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Inleiding 
 
Beste ouders, leden, leiding en andere Jobertusianen, 
 
Zoals jullie weten is Jobertus een zeer grote scoutsgroep, meer bepaald een scoutsgroep             
met een kleine 400 leden en ongeveer 50 leiders en leidsters. Om onze werking en het                
scoutsgebeuren in goede banen te leiden, is het nodig om een aantal regels op te stellen en                 
deze ook na te leven. In dit handige document staat alles over het reilen en zeilen van                 
Jobertus uitgebreid uitgelegd. Het is dus handig voor zowel ouders en leden als leiding om               
dit bij de kennismaking met Jobertus eens door te nemen. 
 
Veel leesplezier en scouteske groeten, 
 
De leiding en Groepsleiding van Jobertus. 
 
 
 
 
 
[Versie 3, mei 2020] 
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Jobertus 

Werking 
 
Zoals je misschien al wel hebt opgemerkt, werken we in onze scouts met andere takken dan                
andere scoutsgroepen. Dit komt omdat we met zo veel leden en leiding zijn, dat we elke                
groep in twee kleinere groepen moesten opsplitsen. De twee groepen in dezelfde            
leeftijdscategorie noemen we dan “tegentakken”. Hieronder vind je een handig overzichtje           
van onze takken, in vergelijking met de “normale” scoutstakken.  
 

Leeftijd Jobertus Scouts & Gidsen Vlaanderen 
1e leerjaar 

Loebassen / Sjamfoeters Kapoenen 
2e leerjaar 
3e leerjaar 

Wouters / Kawellen 
Welpen / Kabouters 4e leerjaar 

5e leerjaar 
Kalibers / Welka’s 

6e leerjaar 
Jongverkenners / Jonggidsen 1e middelbaar 

Jojo’s / Jogivers 2e middelbaar 
3e middelbaar 

Verkenners / Gidsen 4e middelbaar 
Vergi’s / Givers 

5e middelbaar 
6e middelbaar Jins Jins 
+18 jaar Leiding Leiding 
 
Aangezien we met zoveel leden zijn, hebben we ervoor gekozen om ook onze vergaderingen              
(=scoutsactiviteiten) te laten doorgaan op twee verschillende momenten: één in de           
voormiddag en één in de namiddag. Als de ene groep (vb. de Loebassen) vergadering heeft               
in de voormiddag, dan heeft de tegentak (vb. de Sjamfoeters) op die dag vergadering in de                
namiddag. De week erna draaien de uren zich om: dan hebben de Sjamfoeters vergadering              
in de voormiddag en de Loebassen in de namiddag. Vanaf de oudere groepen (Vergi’s,              
Givers en Jins) gaan de activiteiten altijd in de namiddag door. Vind je het allemaal een                
beetje te ingewikkeld? Geen probleem! Op onze website vind je deze uren terug. 
 
Verder maken we voor de jongste groepen ook nog een onderscheid tussen winteruur en              
zomeruur. In de winter wordt het namelijk sneller donker en dan is het niet leuk voor jongere                 
leden om nog naar huis te fietsen. Door de vergaderingen een half uurtje vroeger te laten                
stoppen, kunnen ze nog voor het donker thuis zijn. Dit zijn dus de uren van de verschillende                 
activiteiten: 
 

 Jongere takken Vergi’s, Givers, Jins 
zomeruur winteruur Zomeruur = winteruur 

Voormiddag 10u00 – 12u30 10u00 – 12u30 / 
Namiddag  14u00 – 17u00 14u00 – 16u30 14u00 – 17u00 
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Aanwezigheid  
 
Elke zondag staat onze leiding vol energie klaar om de leden een leuke voor- of namiddag te                 
bezorgen. Ditzelfde engagement verwachten wij dan ook van de leden. Uiteraard is het niet              
mogelijk dat elk lid elke zondag aanwezig is, maar dan vragen wij om iets te laten weten aan                  
de leidingsploeg via hun e-mailadres of telefoonnummers. Deze contactgegevens zijn steeds           
terug te vinden achteraan in de schakel. Zo kunnen zij op voorhand inschatten hoeveel leden               
er zullen zijn en hun spelvoorbereiding hieraan aanpassen. Voor de leiding is het een              
enorme teleurstelling als een spel waaraan ze hard gewerkt hebben last-minute niet kan             
doorgaan wegens een klein aantal leden. 
 
Naast de vergaderingen op zondag gaan de groepen twee keer per jaar op weekend en één                
keer per jaar op kamp in juli. Wie zich inschrijft voor de scouts, wordt verwacht om ook aan                  
deze activiteiten deel te nemen. Scouting is en blijft een groepsgebeuren, waarbij de             
groepsband doorheen het jaar wordt opgebouwd. Als iemand niet voldoende aanwezig is op             
zondag en/of op weekends en er zo gemerkt wordt dat deze geen deel uitmaakt van de                
groep, kan de leiding beslissen om dit lid niet mee te laten gaan op kamp. 
 
Onze groepen zijn groot, maar er staan steeds kinderen op een wachtlijst te popelen om te                
mogen starten bij scouts Jobertus. De kans is er natuurlijk altijd dat scouting niet meer bij de                 
interesses behoort of niet meer in de drukke planning past van zoon- of dochterlief, laat ons                
dan zo snel mogelijk iets weten zodat wij een plaatsje vrij kunnen maken! 
 

Pesten  
 
“Pesten is geestelijk of lichamelijk geweld door één of meerdere personen tegenover één             
persoon. Dit gebeurt langdurig en herhaaldelijk. De pesters willen de gepeste met opzet pijn              
doen. Het gaat altijd gepaard met een verstoord machtsevenwicht, waarbij de gepeste            
relatief machteloos is. Er zijn een aantal belangrijke verschillen tussen pesten en plagen.             
Plagen kan wel een opwarmertje voor pesten zijn. Met plagerijen vissen pesters uit hoe sterk               
of kwetsbaar de anderen zijn. Onzekere, angstige of agressief-dominante jongeren willen           
vooral weten wie nog zwakker staat dan zijzelf.” 
 
Bovenstaande alinea is de definitie van pesten volgens Scouts & Gidsen Vlaanderen. Wij             
sluiten ons hier volledig bij aan en besteden dan ook veel tijd aan een goede               
groepsdynamiek. Om hier zo goed mogelijk mee om te gaan hebben we met een              
professioneel team gewerkt en samen met hen een anti-pestplan uitgewerkt. Het volledige            
document vindt u op de website, onder Informatie → Beleid van Jobertus → naar beneden               
scrollen. 
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Uniform 
 
Zoals bij bijna elke hobby hoort er ook bij scouts aangepaste kledij. Binnen Jobertus verstaan               
wij onder het uniform boskleurige kledij met hemd én das. Belangrijk is dat deze kledij vuil                
mag worden en dat de kinderen er gemakkelijk mee kunnen spelen. Bij de allerkleinsten              
wordt het dragen van een hemd nog niet verplicht. Dit doen we omdat deze kinderen nog                
volop in hun groeifase zitten en de goede scoutshemden niet goedkoop zijn. 
 
Elke scoutsgroep kan je herkennen aan zijn eigen das. De das van scouts Jobertus is grijs                
met een rode rand. Deze dassen zijn elke zondag te koop bij de groepsleiding. Hemden en                
andere scoutskledij zijn verkrijgbaar in de scoutswinkel ‘Hopper’ in Antwerpen. 
 
Hieronder is weergegeven hoe het hemd gedragen wordt en waar welke tekens geplaatst             
worden. Het jaarkenteken wordt telkens aan het begin van het jaar uitgedeeld door de              
nieuwe leiding aan de leden. Wanneer het jaar voorbij is, gaat het ‘oude’ jaarteken naar de                
achterkant van het hemd en het nieuwe jaarteken wordt vooraan genaaid. Bij de kleine              
takken (wouters/kawellen/kalibers/welka’s) wordt elk jaar op kamp een kabouter of wolfje           
uitgedeeld. Wanneer alle kabouters en wolfjes verkregen zijn, kunnen deze vier tekens            
vervangen worden door één teken, namelijk het belofteteken. 
 
 

 
1 Takteken 

2 Groepslintje 

3 Jaarkenteken 

4 Das 

5 Schild Antwerpen 

6 Internationaal kenteken van Scouts of Gidsen 

7 De Belgische vlag 

8 Kabouters en wolfjes (= belofteteken) 
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Vandalisme 
 
Vandalisme wordt niet getolereerd binnen Jobertus. Niet alleen van leden, maar ook van alle              
leiders en leidsters verwachten we goed gedrag. Iedereen die toch iets vernielt of vuilmaakt              
met opzet, zal op gepaste wijze gesanctioneerd worden. 
 

Alcohol 
 
Alcohol is een maatschappelijk ‘probleem’ waar men overal mee te maken krijgt. Ook binnen              
scouting is alcohol een veelbesproken onderwerp. Het is uiteraard iets waar voorzichtig en             
verantwoordelijk mee omgegaan moet worden, waarin niet iedereen altijd slaagt. Omdat wij            
een grote scoutsgroep zijn en de problematiek rond alcohol zo beperkt mogelijk willen             
houden, zijn er enkele regels opgesteld. 
 
Algemeen geldt voor iedereen, voor leden én leiding, dat alcohol steeds met mate gedronken              
wordt. Wie laat merken deze verantwoordelijkheid niet te kunnen dragen, zal een verbod             
krijgen. Het plezier van de leden staat altijd op de eerste plaats binnen Jobertus. Dit plezier                
mag niet lijden onder het eventuele alcoholgebruik van de leiding. Op weekends en op              
kampen is er steeds een BOB-regeling voorzien, zodat er geen enkel moment is waarin er               
geen nuchtere personen aanwezig zijn om voor de leden te zorgen als er problemen              
ontstaan. In deze BOB-regeling zijn er minstens twee personen nuchter, waarvan zeker één             
iemand met een rijbewijs. De specifieke regels en sancties per leeftijdscategorie staan            
hieronder uitgelegd. 
 
Jongste takken (Kapoenen t.e.m. Jongverkenners) en verkenners < 16 jaar 

Zondag Weekend Kamp Extra activiteiten 
Verboden Verboden Verboden Verboden 

 
Sancties: 

● Bij de leden onder de 16 jaar worden de sancties bepaald in samenspraak met de               
leiding en de groepsleiding. De sancties hangen af van de aard van overtreding. De              
ouders zullen altijd op de hoogte gebracht worden. Bij een eerste overtreding zal de              
sanctie eerder een waarschuwing zijn + eventueel een lichte straf, maar bij meerdere             
overtredingen kan dit leiden tot een schorsing. 

 
Verkenners (Vergi’s en Givers) +16 jaar 

Zondag Weekend Kamp Extra activiteiten 

Verboden 

Toegelaten na de   
avondvergaderingen, 
enkel dranken t.e.m.   
6%. 

Slechts 5 avonden is 
er de mogelijkheid 
om alcohol te 
nuttigen. 
Dit is ook enkel 
toegelaten na de 
avondvergaderingen, 
enkel dranken t.e.m. 
6%. 

Op ‘speciale’ 
tak-gerelateerde 
activiteiten blijven 
de regels voor 
verkenners gelden. 
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Op ‘openbare’ evenementen van Jobertus (vb. jinfeestje, nieuwjaarsfuif, opening, …) houdt           
de leiding een oogje in het zeil, maar zijn de leden aanwezig mét toestemming van de                
ouders, die dan ook de verantwoordelijkheid dragen. Hetzelfde geldt voor de aanwezigheid            
op de verkennerfeestjes die georganiseerd worden door de tegentak (= de leden zijn             
aanwezig als ‘feestganger’ en niet als organisatoren). De leiding houdt de leden in de gaten,               
maar zij zijn aanwezig mits toestemming van hun ouders. De afspraken over de             
aanwezigheid op dit feestje dienen dan ook thuis gemaakt te worden. De organiserende             
verkennerleiding is uiteraard wel verantwoordelijk voor de organiserende leden (= hun eigen            
leden, bv. de vergileiding over de vergi’s op het vergifeestje). Zij dienen ervoor te zorgen dat                
er niets misloopt. 
 
Sancties: 

● Wanneer de limiet overschreden wordt en een verkenner teveel gedronken heeft,           
komt er op de volgende gelegenheid een drankverbod. De ouders worden hier steeds             
van op de hoogte gebracht. 

● Wanneer de limiet zodanig overtreden wordt dat het lid de volgende dag fysiek niet in               
staat is om deel te nemen aan de activiteiten, geldt er een drankverbod voor het hele                
kamp/weekend. De ouders worden uiteraard op de hoogte gebracht. 

 
Het is niet de bedoeling dat er bij verkenners een statussymbool rond ‘drankverbod’ ontstaat.              
De ouders worden dan ook altijd verwittigd als er een grens overschreden wordt. Er is ruimte                
om verkenners grenzen te leren kennen binnen scouting, maar dit altijd onder een toeziend              
oog van de leiding. De sancties kunnen steeds aangepast worden indien de overtreding van              
zware aard is. Dit wordt besproken en gestemd op de groepsraad. 
 
De leiding draagt de verantwoordelijkheid over de leden en houdt dus continu een oogje in               
het zeil. Ze grijpen onmiddellijk in wanneer ze merken dat het niet de juiste richting uitgaat.                
Op deze manier tracht de leiding te vermijden dat het nodig is om sancties te moeten                
uitdelen. 
 
Jins  

Zondag Weekend Kamp Extra activiteiten 

Toegelaten na de 
vergaderingen, 
enkel dranken t.e.m. 
21%. 

Toegelaten na de avondvergaderingen, 
enkel dranken t.e.m. 21%. 

Op ‘speciale’ 
tak-gerelateerde 
activiteiten blijven 
de regels voor jins 
gelden. 

 
Sancties: 

● Wanneer de limiet overschreden wordt en een verkenner teveel gedronken heeft,           
komt er op de volgende gelegenheid een drankverbod. De ouders worden hier steeds             
van op de hoogte gebracht. 

● Wanneer de limiet zodanig overtreden wordt dat het lid de volgende dag fysiek niet in               
staat is om deel te nemen aan de activiteiten, geldt er een drankverbod voor het hele                
kamp/weekend. De ouders worden uiteraard op de hoogte gebracht. 
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Leiding 
 

Zondag Weekend Kamp Extra activiteiten 

Toegelaten na de 
vergaderingen, 
enkel dranken 
t.e.m. 21%. Niet 
in het bijzijn van 
leden en enkel in 
het 
leidingslokaal.  

Toegelaten na de avondvergaderingen 
(wanneer de leden slapen), enkel dranken 
t.e.m. 21%. Er wordt ook steeds rekening 
gehouden met de vooraf gemaakte 
BOB-regeling! 
Ook fourage drinkt nooit alcohol in het bijzijn 
van leden. Voor hen geldt dezelfde 
maximumbegrenzing van 21%. Zij maken 
ook deel uit van de BOB-lijst. 

Op andere activiteiten waar 
leden jonger dan verkenners 
aanwezig zijn, is het nuttigen 
van alcohol niet toegestaan. 
De leiding houdt het ‘leiding 
zijn’ altijd in het achterhoofd en 
houdt ook op openbare 
evenementen een oogje in het 
zeil in verband met de leden.  

 
 
Sancties: 

● Eerste overtreding: een waarschuwing gegeven door de groepsleiding en vermeld          
op de groepsraad 

● Tweede overtreding: een straf uitvoeren die wordt voorgesteld en goedgekeurd door           
de groepsraad 

● Derde overtreding: een schorsing waarvan de periode wordt voorgesteld en          
gestemd door de groepsraad. 

● Vanaf de vierde overtreding: uitsluiting bij scouts Jobertus  
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Roken 
 
Roken is niet toegestaan bij de leden.  
 
Na de scoutsuren mag leiding roken, maar niet in het bijzijn van jongere leden. Op weekends                
en op kamp wordt er ook pas gerookt na de activiteiten. 

Drugs 
 
Illegale drugs zijn, zowel voor leden als voor leiding, volledig verboden op onze scouts.              
Zowel het bezitten als het gebruik ervan wordt als overtreding bekeken. Wie deze regels toch               
overtreedt, zal gestraft worden: 

● Bij een eerste overtreding met softdrugs (bijvoorbeeld: marihuana) worden de          
drugs afgenomen door de leiding. De drugs worden onmiddellijk vernietigd. Het lid of             
de leider in kwestie krijgt een waarschuwing en de ouders en de groepsleiding             
worden op de hoogte gesteld.  

● Vanaf de tweede overtreding met softdrugs geldt er een schorsing. De periode            
hiervan zal in samenspraak met de groepsraad (= alle leiding en groepsleiding)            
bepaald worden.  

● Bij elke overtreding met harddrugs (bijvoorbeeld: cocaïne) worden de drugs          
afgenomen door de leiding. De drugs worden onmiddellijk vernietigd. De ouders en            
de groepsleiding worden ook hier uiteraard op de hoogte gesteld. Voor het lid in              
kwestie volgt er onmiddellijk een schorsing, de duur van deze schorsing wordt            
bepaald door de groepsraad. 

● De regel wordt ook overtreden als leden en/of leiding onder invloed aankomen op een              
scoutsactiviteit. Dezelfde sancties blijven hier gelden. 
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Takgerichte informatie 

Jonge takken 
 
Kapoenen (Loebassen en Sjamfoeters) 
 
De kapoenen doen tijdens het jaar 2 weekends. Het eerste weekend gaat traditioneel door 
in ons eigen lokaal, aangezien het voor vele leden de allereerste keer is dat ze van huis 
weggaan. Mede hierdoor duurt het weekend ook slechts 1 nacht (van zaterdag op zondag). 
Het tweede weekend duurt van vrijdag tot zondag. Dit weekend gaat ook door in een lokaal 
naar keuze. Het kamp van de kapoenen duurt 6 dagen en 5 nachten.  
 
Welpen en Kabouters (Wouters, Kawellen, Kalibers en Welka’s) 
 
Deze leeftijdsgroepen doen tijdens het jaar 2 weekends. Beide weekends duren van 
vrijdagavond tot zondagmiddag. Deze 2 weekends gaan door in lokalen naar keuze. Hun 
kamp duurt 8 dagen en 7 nachten. 
 
Op kamp wordt er een belofte gedaan. Voor deze belofte verdienen ze kabouters of wolfjes, 
die op het hemd genaaid worden. 
 

Leeftijd Kenteken Leeftijd Kenteken 

Eerste jaar wouter/kawel 

 

 
 

Eerste jaar kaliber/welka 

 

 
 

Tweede jaar wouter/kawel 

 

 
 

Tweede jaar kaliber/welka 
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Jongverkenners 
 
De Jongverkenners doen tijdens het jaar 4 tot 5 weekends. Deze weekends duren steeds 
twee dagen. 
 

1. Patrouilleweekends in de paasvakantie 
Tijdens deze weekends komen de patrouilles één voor één 2 dagen doorbrengen in 
een tent aan het scoutslokaal. De patrouilleleiding (= de derdejaars van de groep) 
zorgt zelf voor eten en activiteiten. Het is dan ook de bedoeling dat de leden zelf een 
vuur maken waar ze op kunnen koken. De jongverkennerleiding is uiteraard wel 
aanwezig tijdens deze weekends. 

2. Duodagen 
Jobertus organiseert jaarlijks samen met de andere scoutsgroepen van ons district de            
“duodagen”. Dit is een weekend met alle andere jongverkennergroepen van ons           
district. De bedoeling van dit weekend is dat de leden en de leiding elkaar wat beter                
leren kennen. 

3. Duoweekend met de derdejaars 
Een weekend dat volledig wordt georganiseerd door de jongverkennerleiding voor de 
derdejaars van de groepen. 

4. 1 of 2 weekends naar keuze 
Buiten al deze “speciale” weekends, doe je bij de jongverkenners ook twee gewone 
weekends. Het aantal weekends hangt af van de planning van het jaar. Als de leiding 
vindt dat het te veel weekends zijn, kan er altijd eentje wegvallen. 

 
Het kamp van de jongverkenners duurt 11 dagen en 10 nachten. Het kamp gaat door in 
tenten. 
 
Bij de jongverkenners worden de leden verdeeld in patrouilles, waarvan de 3dejaars            
patrouilleleiding zijn. Op kamp wordt er gekookt per patrouille. De jongverkenners mogen 1             
geldopbrengende activiteit doen, namelijk het verkopen van snoepzakjes, wafeltjes, koekjes,          
fruit, soep, … om de patrouillekas te spijzen.  
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Verkenners 
 
De verkenners doen tijdens het jaar 3 tot 4 weekends. Deze weekends duren steeds twee               
dagen en worden steeds voorbereid door de leiding. 
 

1. Planningsweekend 
Tijdens het planningsweekend wordt het hele verkenner-scoutsjaar gepland. Het         
weekend gaat dan ook meestal in september of begin oktober door. Zowel de             
vergaderingen als het verkennerfeestje en verdere weekends worden opgeschreven 

2. 2 tot 3 gewone  weekends 
De andere weekends hebben een vrij thema en worden volledig gepland door de 
leiding. Ook deze weekends gaan door in lokalen naar eigen keuze.  

3. Giverdagen 
Jobertus organiseert jaarlijks samen met de andere scoutsgroepen van ons district de            
“Giverdagen”. Dit is een weekend met alle andere verkennergroepen van ons district.            
De bedoeling van dit weekend is dat de leden en de leiding elkaar wat beter leren                
kennen. 

 
Het kamp van de verkenners duurt 11 dagen en 10 nachten. Het kamp gaat door in tenten en                  
het vervoer van de leden naar de kampen is per fiets.  
 
De verkenners houden een gesloten feestje voor de Vergi’s, Givers, Jins, leiding en             
oudleiding van Jobertus. Andere mensen zijn hier niet welkom. Het feestje moet een             
nuloperatie blijven, dit wil zeggen dat er naar €0 winst wordt gestreefd. De winst die toch                
gemaakt wordt, als dit niet te veel is, mag wel gebruikt worden op kamp. Het is eerder een                  
leuke manier om andere leden en leiding beter te leren kennen. Naast het feestje mogen de                
verkenners nog een tweede activiteit organiseren, specifiek om met de opbrengst           
bijvoorbeeld een leuke activiteit te doen op kamp (bv. Kajakken, raften, …). 
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Jins 
 
De Jins doen tijdens het jaar 2 tot 4 weekends. Deze weekends duren steeds 2 dagen en                 
worden steeds voorbereid door de leiding. 
 

1. Planningsweekend 
Tijdens het planningsweekend wordt het hele Jin-scoutsjaar gepland. Het weekend          
gaat dan ook meestal in september of begin oktober door. Zowel de vergaderingen             
als de extra activiteiten en verdere weekends worden opgeschreven. Dit weekend           
gaat door in een lokaal naar keuze. 

2. 1 tot 2 gewone  weekends 
De andere weekends hebben een vrij thema en worden volledig gepland door de 
leiding. Ook deze weekends gaan door in lokalen naar eigen keuze. 

3. (Eventueel) Jindagen 
Jobertus organiseert jaarlijks samen met de andere scoutsgroepen van ons district de 
“Jindagen”. Dit is een dag/weekend met alle andere jingroepen van ons district. De 
bedoeling van dit weekend is dat de leden en de leiding elkaar wat beter leren 
kennen. 

4. Leefweek 
De jins organiseren tijdens hun jinjaar een ‘leefweek’. Dit is een gewone week waarin              
alle normale activiteiten blijven doorgaan (school, hobby’s, etc.) maar ze leven op de             
scouts in de plaats van thuis. Er wordt samen gekookt, huiswerk gemaakt, spelletjes             
gespeeld, etc. Een hele gezellige week die de groepssfeer alleen maar ten goede             
doet! 
 

Het kamp van de Jins duurt 15 dagen en 14 nachten. Het kamp gaat door in het buitenland.                  
Het kamp kost maximum €125 euro. De andere kampkosten worden gedekt door de             
geldopbrengende activiteiten. 
 
De Jins mogen het aantal geldopbrengende activiteiten zelf kiezen. Deze activiteiten kunnen            
bestaan uit feestje, quiz, eetavond, etc. Naast deze acties werken de Jins in het sportpaleis.  
 

Leiding 
 
Na het jinjaar krijgen de leden de kans om leiding te worden. Elk jaar komen zij terecht in een 
andere leidingsploeg, deze worden gevormd op de leidingssamenstelling in augustus. We 
wisselen elk jaar van leidingsploeg om iedereen de kans te geven om ervaring op te doen bij 
verschillende leeftijden en met verschillende mensen. 
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Contactgegevens 
 
Alle contactgegevens van de leiding en groepsleiding zijn steeds terug te vinden in de 
Schakel. De belangrijkste staan hieronder op een rijtje. 
 
Emailadressen 
 

Groepsleiding groepsleiding@jobertus.be 
Loebasleiding loebasleiding@jobertus.be 
Sjamfoeterleiding sjamfoeterleiding@jobertus.be 
Kawelleiding kawelleiding@jobertus.be 
Wouterleiding wouterleiding@jobertus.be 
Kaliberleiding kaliberleiding@jobertus.be 
Welkaleiding welkaleiding@jobertus.be 
Jojoleiding jojoleiding@jobertus.be 
Jogiverleiding jogiverleiding@jobertus.be 
Vergileiding vergileiding@jobertus.be 
Giverleiding giverleiding@jobertus.be 
Jinleiding jinleiding@jobertus.be  

 
Adres 
 
Sportendreef 14 
2930 Brasschaat 
 

 
 
Onze locatie wordt aangeduid door de rode kader op bovenstaande afbeelding. 
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Site 
 
Op het internet kan u ons terugvinden via onze site of onze facebookpagina. Op deze pagina 
verschijnt allerlei leuke informatie over de zondagen en andere activiteiten van Jobertus. 
 
www.jobertus.be 
https://www.facebook.com/scoutsjobertusbrasschaat?fref=ts 
 
Groepsleiding 
 
Tristan Van Thielen 
Sander Janssens 
Kobe Buytaert 
Alexander Boucquey 
 
Slot 
 
Als u na het lezen van dit document nog zit met onbeantwoorde vragen of dingen zijn niet                 
helemaal duidelijk, mag u altijd contact opnemen met de groepsleiding of de takleiding. Zij              
staan steeds vol enthousiasme klaar om jullie vragen te beantwoorden. 
 
Verder willen wij graag alle ouders bedanken voor het jarenlange vertrouwen in Jobertus.             
Ook de leden mogen een keertje bedankt worden om elke zondag aanwezig te zijn om er                
met veel goesting een leuke vergadering van te maken! 
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