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Voorwoord/Dankwoord 
 
Beste ouders en leden, 

Het nieuwe scoutsjaar staat alweer voor de deur! In dit boekje leggen we kort 

uit hoe we bij Sint-Jan te werk gaan. We beginnen met de algemene 

informatie en gaan verder met de takartikels van het voorbije jaar, de 

voorstelling van de nieuwe leidingsploegen, een woordje uitleg over onze 

VZW en oudercomité en ten slotte nog enkele spelletjes voor de jonge zielen 

onder ons. 

2020 was en is voor niemand een gemakkelijk jaar, en dat geldt ook voor 

onze werking. Midden maart werden al onze activiteiten afgelast, en ook 

voor de komende maanden ziet het er nog steeds niet goed uit. De bouw van 

ons nieuw materiaalkot werd vertraagd, en het is een kwestie van inventief 

zijn om toch wat geld in het laatje te krijgen. We hopen alvast op een relatief 

normaal nieuw werkjaar, met als kers op de taart een zorgeloos groepskamp 

in 2021! 

Gelukkig zijn er op Sint-Jan nog enkele  zekerheden: we worden namelijk de 

klok rond omringd door fantastische vrijwilligers! Met stip op één staat ons 

bouw- en dinsdagteam. Zij bouwen elke week voort aan een mooier Sint-Jan, 

letterlijk en figuurlijk. Er zijn uiteraard ontelbare namen die we hier 

persoonlijk kunnen bedanken, maar wat Marc, Luc, Martin en Wim wekelijks 

voor Sint-Jan doen, dat is onbetaalbaar! 

Verder willen we nog vele anderen bedanken, die steeds onvoorwaardelijk in 

de weer zijn voor onze werking: onze verhuurverantwoordelijke Josefien, de 

leden van het OC en de VZW, onze stammers en alle andere vrijwilligers, 

maar vooral: onze geweldige leidingsploeg! Het afgelopen werkjaar hebben 

ze alweer bewezen wat ze waard zijn; jullie zijn stuk voor stuk geweldig! 

Scoutieve groeten, 
Eva Luwaert, Nel Leirens en Jasper Van de Gracht - Groepsleiding 2020-2021 
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Werking Scouts Sint-Jan 

Inschrijvingen 
 

Het inschrijvingsgeld bedraagt €40. Dit inschrijvingsgeld gaat voor het 

grootste deel (net geen €33) naar de overkoepelende organisatie Scouts en 

Gidsen Vlaanderen, die dit geld gebruikt voor de verzekeringen van uw 

kind(eren), boekhouding en administratie, pedagogische ondersteuning en 

andere werkingskosten. Het overige deel blijft binnen onze scouts en zal 

gebruikt worden voor de ‘takkassen’, de algemene werkingskosten van de tak 

van uw kind(eren). Met dit geld kopen we af en toe eens een vieruurtje, een 

treinticket etc. 

Gezinnen met financiële moeilijkheden kunnen steeds inschrijven aan een 

verminderd tarief. Stuur hiervoor een mailtje naar 

inschrijving@scoutssintjan.be en we helpen je graag verder! 

Nieuwe leden 

Wanneer schrijf je in? 

Alle nieuwe leden mogen eerst twee keer proberen voor ze moeten 

inschrijven. Daarna is inschrijven verplicht. De inschrijvingen voor nieuwe 

leden worden geopend op maandag 14 september. 

Hoe schrijf je in? 

Het inschrijven is heel eenvoudig, alles verloopt via de website: 

www.scoutssintjan.be/inschrijven. Lukt het toch niet meteen? Geen 

probleem, stuur ons een mailtje of spreek ons aan op de scouts en we helpen 

je graag verder! 

 

http://www.scoutssintjan.be/inschrijven
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Reeds Sint-Janners (herinschrijven) 

De herinschrijving verloopt ook via de website: 

www.scoutssintjan.be/inschrijven. Lukt het toch niet meteen? Geen 

probleem, stuur ons een mailtje of spreek ons aan op de scouts en we helpen 

je graag verder! Doe dit zo snel mogelijk, aangezien herinschrijven eigenlijk in 

orde diende te zijn vóór het startweekend! 

Jaarwerking 
De scoutsvergaderingen gaan door op zondag op ons scoutsterrein, tenzij 

anders aangegeven op het maandprogramma. Het maandprogramma wordt 

uitgedeeld tijdens de vergaderingen, maar u kan het ook terugvinden op onze 

website (www.scoutssintjan.be).  Kapoenen, welpen, kabouters en akabe 

hebben vergadering van 14u tot 17u. Bij jonggivers, givers en de jin duurt de 

vergadering iets langer: van 14u tot 17u30. 

Tijdens het jaar gaan alle takken tweemaal op weekend, behalve voor de 

kapoenen en de akabe organiseren we een nachtje slapen (één overnachting) 

tijdens het eerste semester en een weekend tijdens het tweede. De data 

worden bekendgemaakt via het maandprogramma. 

De zomervakantie zou natuurlijk geen zomervakantie zijn zonder een 

scoutskamp! Kapoenen en akabe overnachten vijf keer, kabouters en welpen 

zeven keer en (jong)givers tien keer. De jin gaat op buitenlands kamp waar ze 

ongeveer twaalf keer overnachten. In 2021 gaan we op groepskamp, dit 

gebeurt eenmaal elke vijf jaar. 

Data 
Schrijf deze data alvast in je agenda: 

- Vrijdag 23 oktober: Dag van de Jeugdbeweging! Ga in je 

scoutsuniform naar school/naar het werk en kom genieten van een 

gratis ontbijt op de markt van Wetteren! 

http://www.scoutssintjan.be/inschrijven
http://www.scoutssintjan.be/
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Administratie 

Fiscale attesten 
Voor elk weekend en het kamp krijgen alle leden  t.e.m. 11 jaar een fiscaal 

attest. 

Een fiscaal attest bestaat uit twee delen: 

Blad 1: Dit is het bewijs dat we een erkende jeugdbeweging zijn. Dit 

blad hoeft u maar eenmaal aan uw belastingaangifte toe te voegen. 

Blad 2: Dit is het bewijs dat een bepaalde activiteit doorging. Voor 

elke activiteit dient u zo’n een blad toe te voegen. 

Attest mutualiteit 
Afhankelijk van uw mutualiteit krijgt u een vergoeding voor:  

● Inschrijvingsgeld 

● Weekends 

● Kamp 

Om het voor de (groeps)leiding en ouders heel wat makkelijker te maken, 

zullen de meest gevraagde attesten online beschikbaar zijn via jullie account 

op onze website. Staat het attest dat u zoekt niet op deze pagina? Stuur dan 

een mailtje naar groepsleiding@scoutssintjan.be!  

Scouting op maat 
Scouting op maat is een initiatief van Scouts en Gidsen Vlaanderen om scouts 

toegankelijk te maken voor iedereen. Bij financiële moeilijkheden betaalt de 

scouts 2/3 van het inschrijvingsgeld van de activiteit (kamp, weekend, …) 

terug. Indien je vragen hebt, aarzel niet om de groepsleiding te contacteren. 

 

mailto:groepsleiding@scoutssintjan.be
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Het Uniform 

Het uniform is het kenmerk van een goede scout. Het is daarom belangrijk 

dat dit in orde is. Het basisuniform bestaat uit: 

● Een beige scoutshemd 

● Een groene of bruine lange broek, korte broek of rok 

● De scoutsdas van Sint-Jan (de eerste is gratis, de volgende  

kost €5) 

Je kan je uniform aankopen in de Hopper winkels (de dichtstbijzijnde is in 

Gent), of online via www.hopper.be/winkel/webshop. Enkel het scoutshemd 

moet van Hopper zijn. Wij hebben ook enkele tweedehands uniformen ter 

beschikking. Deze kunnen gekocht worden bij de groepsleiding via 

groepsleiding@scoutssintjan.be.  

Van kapoenen verwachten we nog niet dat ze in uniform naar de scouts 

komen, maar dit mag zeker! Vanaf welpen en kabouters verwachten we wel 

dat de leden in perfect uniform naar de scouts komen. Dit houdt in dat ze 

hun hemd en das dragen, maar ook een groene of bruine broek/rok. 

Op de volgende pagina kan je zien wat op welke plaats genaaid moet worden: 

https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/ik-wil-naar-de-scouts/het-uniform  

  

mailto:groepsleiding@scoutssintjan.be
https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/ik-wil-naar-de-scouts/het-uniform
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Verkeerssituatie 
 

Aangezien de verkeerssituatie aan onze scoutslokalen niet ideaal is, vragen 

we om op zondag met een aantal zaken rekening te houden: 

● Op zondag verandert de Groenstraat in een eenrichtingsstraat; enkel 

te gebruiken richting Ten Ede (vanuit de Laarnestraat). 

● Probeer zoveel mogelijk met de fiets te komen. 

● Indien u toch met de auto komt, probeer te carpoolen. 

● Kom je met de wagen? Schuif aan in de rij en gelieve niet op de 

parking of het terrein te rijden. Leg je motor stil terwijl je wacht, 

denk aan het milieu! Laat ook voldoende plaats zodat fietsers vlot 

kunnen passeren. 
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Takartikels 
Kapoenen 
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Kabouters 
 

Koksijde is waar het allemaal begon  

Ahoy piraat is het eerste wat onze mond verzon 

Baden in de zee deden we met veel plezier 

Op dagtocht waren we een echte avonturier 

Uitstappen naar de duinen en de speeltuin 
ontbraken niet 

Telkens sloten we de dag af met het avondlied 

Echter vuilmaken vonden we geen probleem 

Ruige spelletjes waren voor ons niet te extreem 

Salu en het was plezant 
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Welpen 
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Akabe 
 

Kamp was super wijs! Hier is het bewijs. 

Op dag 2 stapten we allemaal een enge durftocht, we volgden goed de 

breeklichtjes in elke bocht. 

Kabouters waren mee op kamp, gillend en dansend, voor sommigen een 

kleine ramp. 

‘S Avonds kregen we van de fouriers super lekker eten, waar we smullend 

van vreten.  

Ijsjes eten aan het strand na een toffe go-car-rit, dat was lit. 

Jakkes, wat was dat weer een vuil spel, we gebruikten ketchup namelijk als 

gel. 

De zee was nat en zout maar gelukkig niet te koud. 

Eindigen deden we rond een gezellig kampvuur, spijtig genoeg ook het einde 

van ons avontuur.  
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Jonggidsen 
 

Op Watermelon Sugar - Harry Styles 

Wij zijn de jonggidsen, van scouts Sint-ja-a-an, 
We zitten in Büllingen 

We hebben gelachen, met ons allema-a-aal 
Met het zonnetje erbij. 

Helena, Wout, Kaat en Aline 
Zij waren de beste leiding van het jaar. 

‘t Kamp was tof, ‘t eten was goe 
Dit moeten we zeker va-a-aker doen. 

Simon, Mathi, Toon 
Jasper, Robin, Kato 

Heel erg bedankt allemaal, 
Voor elk lekker maal. 

Bedankt allemaal! 
Bedankt allemaal! 
Bedankt allemaal! 
Voor het toffe jaar! 
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Jongverkenners 
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Gidsen 
 

Gidsenkamp was echt supertof! 

In het meer van Bütgenbach zwommen we de verkenners ver voorbij. 

De dikke teen is een slechte plaats voor een insectenbeet (zeker voor 

dagtocht). 

Stappen hebben we zeker genoeg gedaan, maar aan driedaagse kon de 

dagtocht toch niet tippen. 

En we zongen aan het kampvuur, maakten tie dye T-shirts en kousen, we 

kropen in mega opgeblazen (stinkende) ballen, gaven staarten aan de 

eerstejaars, deden lasershooting in het bos, telden onze hartslag tijdens 

durftocht en kookten en schrobden en ... 

Nachtspelen in het bos durfden we aan, ook al hadden sommigen soms een 

beetje schrik. 

  

2 gidsen liepen verloren op een gekende weg, 

0 gidsen raakten we gelukkig definitief kwijt. 

2 truien (of meer) waren zeker nodig om de Büllingse avonden en nachten te 

overleven. 

0 gidsen konden door corona tegengehouden worden. 
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Verkenners 
10 dagen Willy’s & Marjettenkamp in Büllingen, jaa man! 
Op dag 1 al een eerste discussie met de gidsen over de tenten, daar stonden 
we dan. 
 
Het opbouwen van onze constructies ging verrassend vlot 
Tot de bijl van Arthur een wondje op zijn enkel naliet, ook al was hij bot.  
 
Giliam bruiste vol goede ideeën bij het opbouwen 
Hij bleef er maar voor gaan en wist van geen ophouden. 
 
Ook Sil wist zich al na enkele dagen ferm te bezeren aan de prikkeldraad 
Hij dacht sneller te zijn via het beekje, maar het besef kwam net te laat. 
 
Dus bouwden we maar een brugje over de beek 
Voor Nand was het wel opletten zonder bril, want hij zag het hele kamp geen 
steek. 
 
Manten vervolledigde het rijtje met ‘verwonde derdejaars’ 
Ooit wint hij wel eens een bokswedstrijdje tegen de gidsen, we branden 
alvast een kaars. 
 
Remi daagde Kristof uit voor een wedstrijdje boksen voor de foerage 
Een klein bloedneusje was het resultaat, maar Remi verdiende wel een 
hommage. 
 
Sibrecht liet zijn kapsel scheren en spijt had hij er niet van, nee 
Mathias ging hem achterna, maar de tondeuse wou op het laatste niet meer 
mee. 
 
Over kapsels gesproken: Tuur blondeerde zijn haar nog vóór we op kamp 
gingen 
Foerier Bavo maakte er gênante grapjes over, hij kon zich echt niet 
bedwingen. 
 
Tijs werd met kleine voorsprong ‘de sterkste verkenner’ in de gietende regen 
Ferre ging ook voluit voor de overwinning, maar die volle bak piquets begon 
toch wel te wegen. 
 
Op maatschappijspel speelde Joppe voor postbode én rechter 
Zo verloren de foeriers de verdrinkingscase in het zwembad, voor hen kon 
het écht niet slechter. 
 
Jenne koos voor het voetballen en frisbeeën om de foeriers te plezieren 
Pepijn ging dan tijdens de vele tochten op zoek naar wilde dieren. 
 
We zijn allemaal content dat we op kamp konden gaan 
Alleen mocht het een paar dagen langer zijn, ’t was te rap gedaan. 
 
Maar één ding zullen we blijven onthouden dankzij foerier Stan 
Ik ben de jaman 
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Jin 
♬TARATARA TA , HOI!♬ 

Snelkookpan snelkookpan 

Dixi’s op ons kamp daar houdt de klj 

niet van 

Croque Monsieur Croque Monsieur  

Nee op leefweek werden wij die echt 

niet beu  

Kropsala kropsala  

Limmerik kwam naar ons van in 

Zuid-Afrika 

Tempelzuil tempelzuil 

Lurge ging tijdens de hockey match 

een paar keer op zijn muil 

Sleutelwoord sleutelwoord  

laatste avond leefweek vierden we in 

Overpoort 

Zure matten zure matten 

Jaspers camionetteje kan je maar 

beter niet onderschatten 

Kersenpit kersenpit  

Mathias naar het leger en een nieuw 

gebit 

Straatplakaat straatplakaat 

Daniël zijn watertank die eindigde op 

straat 

Natuursteen natuursteen 

supporteren voor Lotte werkt op de 

trainster haar systeem. 

Zomerstorm zomerstorm 

Hannes die heeft ongetwijfeld een 

gigantische lintworm 

Wellnesskuur wellnesskuur 

Simon knipt zijn nagels midden in’t 

frituur 

Vrouwtjesleeuw vrouwtjesleeuw 

we gaan het toch wel missen 

Laurence en haar geschreeuw 

Alvleesklier alvleesklier  

ondanks corona hadden we toch neig 

veel plezier 

~ ft.Hans Teeuwen (PROD. JIN02 
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Nieuwe leidingsploegen 

Kapoenen  
 

 

 
 

Fran Gistelinck 0476/06 10 98 

Wout De Wilde 0498/14 41 44 

Lore Goossens 0491/32 32 21 

Simon Van De Weghe 0474/09 31 98 

 

 

kapoenen@scoutssintjan.be 

 

mailto:kapoenen@scoutssintjan.be
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Kabouters  
 

 

 

 

 

 

 

 

Kaat Luwaert 0476/09 15 42 

Toon Eeraerts 0475/74 20 82  

Hannes De Valck 0491/88 71 23 

 

kabouters@scoutssintjan.be  

mailto:kabouters@scoutssintjan.be


22 Scouts Sint-Jan Wetteren Jaarfeniks 2020 - 2021 

Welpen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagheera (linksonder) 0471/56 38 47 

Akela (rechtsonder) 0471/13 29 81 

Tabaqui (rechtsboven) 0491/24 98 55 

Jacala (linksboven) 0471/22 32 57 

 

welpen@scoutssintjan.be  

mailto:welpen@scoutssintjan.be
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Akabe  
 

 

 

 

 

Jasper Van de Gracht 0470/62 26 81 

Aline Bauters 0489/78 84 36 

Helena Stalpaert 0495/79 55 49 

Sarah De Beukelaer-Dossche 0491/93 51 07 

Lucas Eliano 0471/72 96 26 

 

akabe@scoutssintjan.be  

mailto:akabe@scoutssintjan.be
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Jonggidsen 
 

 

Nel Leirens 0479/92 77 22 

Sander Maes 0473/93 04 87 

Lowie Macharis 0470/84 21 91 

 

jonggidsen@scoutssintjan.be 

mailto:jonggidsen@scoutssintjan.be
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Jongverkenners  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guus De Winter 0491/88 71 75 

Henri Hollebeke 0493/56 32 06 

Hannelore De Schaepmeester 0497/83 34 97 

 

jongverkenners@scoutssintjan.be  

mailto:jongverkenners@scoutssintjan.be
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Gidsen  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanne Rottiers 0470/54 95 65 

Zoë Magerman 0474/04 81 37 

 

gidsen@scoutssintjan.be  

mailto:gidsen@scoutssintjan.be


27 Scouts Sint-Jan Wetteren Jaarfeniks 2020 - 2021 

Verkenners 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jimmy Vereecken 0476/47 51 45 

Eva Luwaert 0498/84 90 35 

 

verkenners@scoutssintjan.be  

mailto:verkenners@scoutssintjan.be
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Jin 
 

 

Kato Verstuyft 0476/30 41 76 

Robin Maes 0486/43 38 78 

 

jin@scoutssintjan.be  

mailto:jin@scoutssintjan.be
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Extra informatie 

VZW 
 

In september 2017 hebben we op de viering van 50 jaar Sint-Jan ook de 

laatste fase van ons bouwproject afgerond met de plechtige opening van de 

nieuwste lokalen. Bij de opstart hadden we het project ‘De Leeuwerik 2020’ 

gedoopt (DL2020 dus). De doelstelling was om er voor te zorgen dat de groep 

tegen 2020 terug over moderne lokalen zou beschikken. We zijn heel trots op 

het resultaat. Ondertussen zijn we reeds gestart met het volgende project: de 

totale vernieuwing van het materiaalkot. 

Het lokaal en de terreinen zijn eigendom van de VZW beschermcomité scouts            

en gidsen Sint Jan. Die VZW is in de beginjaren van de groep opgericht met               

als maatschappelijk doel “het verwerven en beheren van onroerende         

goederen (terreinen en lokalen dus) ten bate van voornoemde scouts -en           

gidsengroep (Sint Jan dus) die er het genot van hebben”. Het project DL2020             

paste dus in die opdracht. Terwijl de leidingsploeg zich op z’n scoutsproject            

met onze kinderen concentreerde, heeft de VZW zich bekommerd over de           

vernieuwing van het dak boven hun hoofd. De VZW zorgt op die manier ook              

voor continuïteit, en belichaamt de garantie dat toekomstige generaties         

kinderen in goede omstandigheden aan scouting kunnen blijven doen, ook als           

de groep in een bepaalde periode wat minder goed zou draaien. 

De volgende jaren komt het er in de eerste plaats op aan om die nieuwe               

lokalen goed te beheren, zodat ze nog vele generaties scouts en gidsen            

kunnen blijven dienen. Naast het bouwteam dat de nieuwe lokalen heeft           

gezet, is er ook al jaren een ‘dinsdagteam’ dat elke dinsdag, week in week uit,               

het lokaal en de terreinen onderhoudt. Zij leveren fantastisch werk. Dankzij           

hen liggen de lokalen en de terreinen er elke week prachtig bij. 



30 Scouts Sint-Jan Wetteren Jaarfeniks 2020 - 2021 

 

 

En het moet gezegd dat ook de huidige leidingsploeg het nodige doet om hun              

nieuwe lokalen in ere te houden. Twee dikke duimen daarvoor! 

Sinds de vernieuwing van de achthoek is ons lokaal ook zeer gegeerd bij             

andere jeugdbewegingen voor hun WE’s en kampen. De verhuur brengt een           

aardige duit op, maar vraagt ook een goede opvolging (met dank aan Josefien             

en Marc), en opnieuw de steun van het dinsdagteam. 

Naast het onderhoud en de verhuur is er de permanente zorg voor de             

financiën. De volgende jaren moet nog een groot deel van de lotenlening            

terugbetaald worden die we hebben uitgegeven voor de financiering van de           

tweede fase van de bouw. En ook het dagelijkse onderhoud kost geld. We             

hopen dus ook de volgende jaren op jullie steun te kunnen blijven rekenen bij              

de verschillende financiële acties van de groep en van de VZW.  

Mick De Valck 

Voorzitter VZW Sint-Jan 
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Oudercomité 
 

Wie zijn we?  
● Een 15-tal enthousiaste ouders met kinderen in 

de verschillende takken  
● We ondersteunen de groep/leidingsploeg 

met concrete acties en staan de ouders bij 
met raad en daad indien nodig 

● We geven tips aan de groep rond algemene 
onderwerpen die de kinderen aanbelangen, zoals 
veiligheid, ledenwerving.  

 
Wat doen we concreet?  

● Enkele keren per jaar nemen we deel aan de 
groepsraad en houden we overlegmomenten met de 
groepsleiding 

● We steken de handen uit de mouwen op evenementen: tap op 
kampvuuravond, logistieke steun op eetfestijn...  

● We verzorgen specifieke activiteiten voor de leiding, 
stam en vzw (dropping, spaghettiavond)  

● Een aantal avonden per jaar vergaderen we samen en 
bespreken we onze acties (familiedag, ribbekesavond, 
dropping etc.)  
 

Wil je erbij komen? 
Graag, we zijn altijd op zoek naar geëngageerde mensen!  
Wil je graag meehelpen of wens je wat meer info? Contacteer 
ons via oudercomite@scoutssintjan.be of spreek gerust een 
OC-lid eens aan! 

 
 
Namens het oudercomité, 
Steven Heindryckx 

mailto:oudercomite@scoutssintjan.be
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Spelletjeshoek 
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Ontcijfer onderstaande rebus en onthul het recept van onze Sint-Janse          

stoemp! 
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Contact 
Voor meer informatie of bij vragen kan u ons altijd bereiken via één van 

volgende kanalen: 

● Op www.scoutssintjan.be kan u maandprogramma’s, aankondigingen 

en contactgegevens raadplegen. 

● Foto’s en andere aankondigingen zijn ook te vinden op onze 

Facebook- en Instagrampagina. 

● Voor alle dringende vragen kan u steeds terecht bij de leiding van de 

tak van uw kind(eren), vb. kapoenen@scoutssintjan.be of bij de 

groepsleiding: groepsleiding@scoutssintjan.be. 

 

Groepsleiding: 
 
Jasper Van de Gracht 0470/62 26 81 
Eva Luwaert                      0498/84 90 35 
Nel Leirens (Adjunct)      0479/92 77 22 
 
groepsleiding@scoutssintjan.be  

VZW: 

Mick De Valck 
Voorzitter 
mick.devalck@telenet.be 

Oudercomité: 

Steven Heindryckx 
Voorzitter 
oudercomite@scoutssintjan.be 
 
 

http://www.scoutssintjan.be/
mailto:kapoenen@scoutssintjan.be
mailto:groepsleiding@scoutssintjan.be
mailto:mick.devalck@telenet.be
mailto:oudercomite.sintjan@gmail.com
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