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Infobrochure voor nieuwe leden 
Door Scouts Jobertus !  

	  

Inleiding	  
	  

Beste	  ouder,	  

Sommigen	  van	  jullie	  hebben	  vroeger	  nog	  in	  een	  scouts	  gezeten,	  voor	  anderen	  is	  de	  inschrijving	  van	  
hun	  kind	  de	  eerste	  kennismaking	  met	  een	  jeugdbeweging.	  Om	  toch	  iedereen	  op	  dezelfde	  lijn	  te	  
brengen,	  hebben	  we	  een	  informatiebrochure	  opgesteld	  die	  jullie	  weg	  zal	  wijzen	  in	  het	  veelzijdige	  
leven	  van	  een	  scout.	  We	  overlopen	  alles	  wat	  u	  moet	  weten	  om	  een	  goede	  scouts-‐ouder	  te	  zijn,	  
gaande	  van	  scouting	  op	  zondag	  tot	  het	  kamp	  in	  juli.	  Ten	  slotte	  overlopen	  we	  enkele	  technieken	  die	  u	  
kan	  gebruiken	  om	  ons	  te	  contacteren,	  moest	  deze	  brochure	  u	  tekort	  schieten.	  

Veel	  leesplezier	  en	  scouteske	  groeten,	  

De	  leiding	  van	  Scouts	  Jobertus	  
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Scouts	  Jobertus	  
	  

Werking	  
Zoals	  je	  misschien	  al	  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	   Scouts	  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	  

Het	  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	  of	  op	  http://hopper.be/winkel.	  

Op	  onze	  website	  staat	  er	  extra	  informatie	  over	  het	  uniform	  en	  de	  verschillende	  kentekens:	  
http://jobertus.be/informatie/uniform.	  

De	  Schakel	  
De	  schakel	  is	  ons	  programmaboekje.	  De	  kleinste	  scout	  van	  de	  familie	  krijgt	  dit	  mee	  naar	  huis.	  Hierin	  
staat	  per	  tak	  wat	  we	  de	  aankomende	  weken	  gepland	  hebben.	  Je	  kan	  er	  ook	  onze	  adressen	  en	  
telefoonnummers	  in	  vinden,	  leuke	  spelletjes,	  mopjes	  en	  nog	  veel	  meer.	  

In	  het	  begin	  van	  het	  jaar	  krijg	  je	  ook	  De	  Preschakel,	  hierin	  worden	  de	  leidingsploegen	  van	  elke	  tak	  
voorgesteld.	  

De	  Schakel	  wordt	  ook	  digitaal	  gepubliceerd	  en	  is	  terug	  te	  vinden	  op	  onze	  website	  
(http://schakel.jobertus.be).	  
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Scoutsactiviteiten	  
	  

Op	  zondag	  
Aangezien	  we	  met	  zo	  veel	  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	  (bv.	  de	  Loebassen)	  vergadering	  heeft	  in	  de	  voormiddag,	  dan	  
heeft	  de	  tegentak	  (bv.	  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!	  Je	  kan	  alle	  uren	  van	  onze	  wekelijkse	  
activiteiten	  ook	  gewoon	  nakijken	  in	  ons	  programmaboekje:	  De	  Schakel.	  Ook	  op	  onze	  website	  vind	  je	  
deze	  uren	  terug	  (http://jobertus.be/programma).	  

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	  

Op	  weekend	  
Naast	  de	  vergaderingen	  op	  zondag	  gaan	  de	  groepen	  twee	  keer	  per	  jaar	  op	  weekend.	  Hiertoe	  
vertrekken	  ze	  op	  vrijdagavond	  richting	  het	  lokaal	  van	  een	  andere	  scouts	  of	  chiro	  groep,	  waar	  ze	  dan	  
blijven	  slapen.	  Zondagmiddag	  keren	  ze	  dan	  huiswaarts	  met	  een	  rugzak	  vol	  nieuwe	  ervaringen.	  Wat	  je	  
allemaal	  moet	  meenemen,	  waar	  het	  weekend	  door	  gaat	  en	  andere	  informatie	  wordt	  tijdig	  door	  de	  
leiding	  gecommuniceerd	  via	  een	  brief	  of	  e-‐mail.	  Aarzel	  niet	  de	  leiding	  te	  vragen	  naar	  informatie	  over	  
het	  weekend	  indien	  bepaalde	  zaken	  niet	  duidelijk	  zijn.	  

Op	  kamp	  
Het	  scoutsjaar	  wordt	  traditioneel	  afgesloten	  met	  het	  langverwachte	  kamp.	  De	  kinderen	  gaan	  dan	  
gedurende	  een	  lange	  periode	  weg	  van	  huis.	  De	  jongste	  takken	  gaan	  altijd	  op	  weekend	  in	  een	  lokaal.	  
Vanaf	  het	  eerste	  middelbaar	  (jojo’s	  &	  jogivers)	  vertrekken	  ze	  op	  tentenkamp	  richting	  onze	  
Franstalige	  landgenoten.	  Ten	  slotte	  zijn	  er	  de	  jins	  (6de	  middelbaar)	  die	  op	  buitenlands	  kamp	  gaan.	  

De	  exacte	  data	  van	  de	  verschillende	  kampen	  zijn	  terug	  te	  vinden	  op	  onze	  website	  
(http://jobertus.be/informatie/kampdata).	  

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.	  

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.	  
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Contactgegevens	  
	  

Op	  deze	  pagina	  kan	  u	  de	  belangrijkste	  contactgegevens	  van	  onze	  scouts	  terugvinden.	  Weet	  dat	  deze	  
contactgegevens	  altijd	  terug	  kan	  vinden	  in	  ons	  ledenblad	  De	  Schakel	  (helemaal	  achteraan)	  of	  op	  onze	  
website	  (http://jobertus.be).	  

Niet	  alles	  hoeft	  digitaal	  te	  verlopen	  J.	  Voor	  een	  eenvoudige	  vraag	  kan	  u	  altijd	  zondag	  terecht	  bij	  de	  
groepsleiding	  of	  leiding	  van	  uw	  kind.	  

Groepsleiding	  
Voor	  algemene	  vragen	  over	  onze	  scouts	  en	  de	  werking	  ervan	  kan	  u	  de	  groepsleiding	  bereiken	  op	  het	  
e-‐mailadres	  groepsleiding@jobertus.be.	  Enkel	  voor	  dringende	  situaties	  kan	  u	  hen	  telefonisch	  
bereiken	  op	  een	  van	  de	  volgende	  nummers:	  

Maarten	  van	  Dessel	   +32	  478	  62	  21	  94	   Yannick	  Van	  der	  Venne	  +32	  478	  76	  10	  41	  
Jasper	  Nonneman	   +32	  476	  70	  34	  65	  

Takleiding	  
Vragen	  over	  de	  activiteiten	  op	  zondag,	  weekends	  of	  het	  kamp	  kan	  u	  best	  stellen	  aan	  de	  takleiding	  
van	  uw	  kind.	  

Loebassen	   loebasleiding@jobertus.be	   Sjamfoeters	   sjamfoeterleiding@jobertus.be	  

Wouters	   wouterleiding@jobertus.be	   Kawellen	   kawelleiding@jobertus.be	  

Kalibers	   kaliberleiding@jobertus.be	   Welka’s	   welkaleiding@jobertus.be	  

Jojo’s	   jojoleiding@jobertus.be	   Jogivers	   jogiverleiding@jobertus.be	  

Vergi’s	   vergileiding@jobertus.be	   Givers	   giverleiding@jobertus.be	  

Jins	   jinleiding@jobertus.be	  

Adresgegevens	  
De	  lokalen	  van	  Scouts	  Jobertus	  zijn	  gelegen	  te:	  

Sportendreef	  14	  (vroeger:	  Gemeentepark	  14)	  
2930	  Brasschaat	  

PS:	  je	  vindt	  ons	  eenvoudig	  terug	  op	  Google	  Maps	  als	  “Scouts	  Jobertus”.	  

We	  vragen	  om	  het	  terrein	  vrij	  te	  houden	  van	  auto’s.	  Dit	  omwille	  van	  de	  slechte	  toestand	  van	  het	  
terrein	  en	  om	  de	  veiligheid	  van	  onze	  leden	  te	  kunnen	  vrijwaren.	  

Website	  
Op	  de	  website	  van	  Scouts	  Jobertus	  (http://jobertus.be)	  kan	  u	  veel	  informatie	  terugvinden,	  zoals	  	  

• nieuwtjes	  over	  onze	  scouts;	  
• het	  programma;	  
• kampdata;	  
• en	  nog	  veeeel	  meer.	  

Blijft	  u	  graag	  op	  de	  hoogte	  van	  wat	  er	  leeft	  in	  onze	  scouts?	  Dan	  kan	  u	  ook	  terecht	  op	  onze	  Facebook-‐
pagina,	  waar	  we	  regelmatig	  anekdotes	  &	  foto’s	  posten	  van	  de	  afgelopen	  zondag	  
(https://www.facebook.com/scoutsjobertusbrasschaat).	  

Ten	  slotte	  onderhouden	  we	  een	  foto-‐site,	  waar	  u	  alle	  foto’s	  van	  vroeger	  tot	  nu	  kan	  bezichtigen.	  
Hiertoe	  surft	  u	  naar	  http://foto.jobertus.be.	  
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Slot	  
	  

Als	  u	  na	  het	  lezen	  van	  dit	  document	  nog	  met	  onbeantwoorde	  vragen	  zit	  of	  er	  dingen	  niet	  helemaal	  
helemaal	  duidelijk	  zijn,	  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!	  

Groetjes	  en	  tot	  zondag,	  

De	  leiding	  van	  Scouts	  Jobertus	  

	  


