JANUARI 2019

Jaarthema

Beste ouders, leden, vrienden en sympathisanten
Na een spetterend 2018 staat onze leidingsploeg (op
een examen hier en daar na) weer helemaal klaar voor
het tweede scoutssemester, dat barstensvol toffe
scoutikoze evenementen zit! We hebben niet alleen de
kookdag en de ouder- en oudleidingdropping in het
vizier, maar ook weekends, midweken, paaskampen,
zomerkampen en natuurlijk tal van avontuurlijke
vergaderingen!
Ook in dit 2019 verliezen we ons jaarthema
-minder is meer- niet uit het oog. Met deze eerste
volledig digitale versie van het welbekende
rabarberbladje zetten we samen onze ecologische
strijd verder, en streven we naar een duurzame aanpak!
Namens de hele leiding wensen wij jullie een
fameus, ambitieus, eerstekeus, miraculeus
en glorieus jaar vol prachtige momenten
gezellig thuis, of in onze tenten!
Een stevige linker,
De groepsleiding
Helena Demey – Octavie Boutens – David D’hoore
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Belangrijke data
Kookdag: Zaterdag 4 mei
Op onze jaarlijkse kookdag zullen onze takken één voor één het onderste uit de kan halen
om een uitzonderlijke maaltijd in uw gamel te toveren. U bent van harte welkom om te
genieten van deze lekkernijen en van onze exotische cocktails.
Ouder- en oudleidingdropping: vrijdag 29 maart
Naar jaarlijkse traditie zal er ook dit scoutsjaar een dropping voor ouders en oud-leiding
georganiseerd worden. Meer info volgt in het volgende Rabarberblad en op onze site. We
moedigen graag de ouders van onze leden aan om deel te nemen aan deze superleuke
activiteit. Wij leren u graag nog beter kennen!

Maandbrieven
In het Rabarberblad staat steeds alle informatie voor de vergaderingen van de
komende periode. Dit jaar kiezen we ervoor om de maandbrieven enkel nog via mail en onze
site te verspreiden om onze ecologische voetafdruk te verkleinen, in kader van het
jaarthema. Indien dit voor u een probleem zou vormen, gelieve ons dit dan te laten weten,
dan kunnen we u een geprinte brief bezorgen. Bij vragen of problemen i.v.m. de
vergaderingen kan u steeds de leiding van de tak contacteren.

Site
Op www.stbarbara.scoutsgroep.be vindt u de maandbrieven, kampbrieven, Rabarberbladen,
meer informatie over komende activiteiten, foto’s en nog zoveel meer. Neem gerust een
kijkje! Wij houden de site zo veel mogelijk up-to-date. Indien u op de site of op facebook
foto’s tegenkomt van uw kind die u liever niet gepubliceerd ziet, gelieve dan contact op te
nemen met de groepsleiding. Wij verwijderen deze dan zo snel mogelijk.

Financiële acties
Elke tak organiseert jaarlijks een financiële actie. Deze actie heeft als doel toffe activiteiten
te organiseren tijdens de zomerkampen of om het materiaal en de lokalen te vernieuwen.

Lidgeld
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Wat gebeurt er met dit lidgeld?
Door dit lidgeld te betalen, word je lid van ‘Scouts en Gidsen Vlaanderen’.
Hierdoor kunnen we genieten van een pedagogische en administratieve
hulplijn. Zij zorgen voor de ondersteuning van scoutsgroepen, het organiseren
van grotere activiteiten zoals ‘Dag van de Jeugdbeweging’ en natuurlijk veel
meer. Tenslotte gaat een deel van het geld naar de verzekering. Leden (die een medische
fiche hebben ingevuld en hun lidgeld hebben betaald) zijn verzekerd via een standaardpolis
bestaande uit burgerlijke aansprakelijkheid/ lichamelijke ongevallen.
Voor meer info: https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/kennismaken
Hoeveel?
Het lidgeld bedraagt 55 euro per lid.
Waar storten? (dit is per tak ook vermeld in hun biografie)
Kapoenen
BE61 8900 1483 9617
Wouters
BE28 8900 1483 9920
Jonggivers
BE50 8900 1483 9718
Givers
BE39 8900 1483 9819
Vermelding: ‘lidgeld + naam’
Uitzonderingen!
Mensen voor wie het lidgeld of weekend/kampgeld een grote hap uit hun budget is, is er
bemiddeling mogelijk. Gelieve in dit geval contact op te nemen met de groepsleiding.
Voor lid- en kampgelden kun je eventueel een tegemoetkoming krijgen. Informeer je
hiervoor bij jouw mutualiteit.

Inschrijvingen
Hoe inschrijven?
Op het infomoment is er de gelegenheid om de medische fiche in te vullen en deze
onmiddellijk in te dienen. Het enige wat u daarna nog hoeft te doen is het lidgeld te betalen.
Is dit in orde, dan is uw kind ingeschreven in onze scouts.
Voor de mensen die niet aanwezig kunnen zijn op het infomoment, is de medische fiche (=
individuele steekkaart) ook op de site van Scouts en Gidsen Vlaanderen te vinden:
https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/publicatie/individuele-steekkaart
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 op de site te raadplegen. Indien er dan nog steeds twijfel is, contacteert u best de
groepsploeg (sbgroepsploeg@yahoo.com).
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100 JAAR SINT-BARBARA

Op precies 19 Oktober 2019 is het zover: dan vieren wij het 100(!)-jarige
bestaan van onze scouts! Graag nodigen wij u nu reeds uit naar dit spetterende
jubileum, waarop we zullen terugblikken op de voorbije eeuw en uitkijken naar
de volgende. U mag zich verwachten aan een tentoonstelling van ons verleden,
lekker eten en drinken, een heleboel randanimatie en vooral een heel gezellige
belevenis!
Bij deze ook een warme oproep om zo veel mogelijk foto’s, aandenkens,
verhalen en contacten met ons te delen zodat wij er een ware reis door de tijd
van kunnen maken! U kan dit steeds doen door contact op te nemen met de
groepsleiding, telefonisch of via e-mail (contactgegevens helemaal op het einde
van dit boekje).
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Gezocht

Dit jaar zouden wij graag het lokaal in de kelders van het college wat opfleuren. Versleten
zetels, oude tafels en prularia gaan naar het containerpark. Bent u in het bezit van oude zetels?
Gooit u uw (nog werkende) microgolf op de vuilnisbelt? Of hebt u dingen die voor de scouts
zijn voorbestemd? De Sint-Barbarascouts is het adres.
Welke specifieke items staan op onze lijst?

-

Lederen zetels (geen stoffen)
Verkleedkledij
Posters en muurdecoratie
Staande lampen
Tafels

Heeft u één of meerdere van deze zaken, of heeft u een andere suggestie? Bel of mail gerust
op:
sbgroepsploeg@yahoo.com
Octavie Boutens: 0474 77 42 87
Helena Demey: 0494 30 62 02
David D’hoore: 0474 76 88 55
Alvast bedankt!
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KAPOENEN
Liefste kapoentjes en ouders,
Allereerst onze beste wensen en
een geweldig 2019! Hopelijk zijn
onze kapoentjes overladen
geweest met cadeautjes en
verwend met veel lekkers. Het
goede nieuws: 2019 belooft
ontzettend leuke vergaderingen
en twee zalige kampen!! Het
slechte nieuws: jullie leiding moet tijdens januari hard studeren wat dus even minder
vergaderingen betekent.  In Januari zal er slechts één vergadering zijn, de volgende
vergadering is op 16 februari.
DATUM
12/01

VERGADERING
Gouwfilm

16/02

Cupido brengt een bezoekje!

23/02

Tovenaars/heksentoernooi

02/03
09/03

GEEN vergadering
Kabouterdorpenspel

15/03 t.e.m. 17/03

ONS
MEGALEUKHIPTOFCOOL
WEEKEND!!!!!! NIET TE
MISSEN!!
BOEBELZIEKTE is
uitgebroken!

23/03

INFORMATIE
Om 9u15 op het lokaal –
ophalen (vermoedelijk) rond
12u30 op het lokaal
Tover je mooiste outfit maar
tevoorschijn want er hangt
romantiek in de lucht… *
14-17u
Haal je
tovenaars/heksenoutfit
vanonder het stof! Tijd voor
magie! 14-17u
(leidingsweekend)
Een echt kabouterrijk
uitbouwen! Kom verkleed
als kabouter of
kaboutervrouwtje ☺
14-17u
Info volgt nog

Iedereen aanwezig- elke
kapoen is nodig om het
wondermiddel tegen de
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30/03

Financiële vergadering

bacteriën te pakken te
krijgen!! 14-17u
Verzamelen om 11u op het
lokaal – ophalen om 17u

* Het is nooit de bedoeling dat onze kapoenen speciaal voor een vergadering nieuwe
verkleedkleren aankopen. Ook is het zeker niet verplicht om verkleed te komen maar het
helpt om de sfeer van de spelletjes te versterken! Gewoon iets creatiefs doen met wat er
thuis te vinden is dus de boodschap! ☺

Een stevige linker en een prettig oudejaar,
Aloïs, Eva, Helena en Jan
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Dag kleine vriendjes, het is jullie leiding hier hé! Hopelijk vervelen jullie zich niet te hard
zonder onze leuke zaterdagen samen.
Wij wensen jullie een zalige kerst (een beetje te laat) en een gelukkig nieuwjaar.
Hopelijk hebben jullie allemaal een superleuk jaar!!!
Jammer genoeg zit de leiding in de gevreesde blokperiode. Dit wilt zeggen dat wij in Januari
en begin Februari nog braaf met onze neus in de schoolboeken moeten zitten  en jullie dus
niet kunnen zien op onze wekelijkse samenkomsten.
Maar niet getreurd! Speciaal voor jullie maken wij een uitzondering op 12 Januari. Op deze
dag organiseert Gouw Gent voor alle takken een film-activiteit.
De film die we gaan zien verklappen we nog niet, maar het is de moeite!!!

DATUM
12/01

VERGADERING
Gouwfilm

16/02

Het grote Cupido spel

23/02

02/03
09/03

16/03
23/03

29-31/03

INFORMATIE
Om 12 h verzamelen op het
Sint-Barbara College

Trek rode/roze kleren aan
en wie weet word jij
gekroond tot dé
matchmaker
14-17u
Jongens-meisjes vergadering Alle meisjes komen als
jongens, alle jongens komen
als meisjes.
14-17u
GEEN vergadering
(leidingsweekend)
Schaatsen!!!!
Breng zeker handschoenen
mee!
14-17u
De grote chilllllllzzzzz
14-17u
vergadering
007- vergadering. Wie wordt 14-17u
de James Bond van de lage
landen?
Weekend
Informatie volgt!
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Verkoop: Als er wouters zijn die nog zakjes chocolade thuis hebben, verkoop deze nog. Het
geld mag gestort worden op: BE28 8900 1483 9920 met vermelding van je naam en de
hoeveelheid zakjes dat je verkocht hebt.
Zomerkamp: Naast dit leuke nieuws kunnen wij jullie ook vertellen dat we een locatie voor
ons zomerkamp gevonden hebben!!!! Dit zal niet in de eerste week van juli zijn zoals we
voorzien hadden want er is te veel vraag naar lokalen dus moesten we het een weekje
opschuiven. Het zomerkamp zal doorgaan van 6-12 juli. De locatie houden we nog even
geheim maar er zal de komende maanden meer informatie doorgegeven worden. Hopelijk
kunnen en willen jullie allemaal mee op de leukste week van ’t jaar!
Onze favoriete foto’s van de voorbije maanden

Contactgegevens
Voor vragen of opmerkingen zijn we altijd bereikbaar via
•E-mail: sbWouters@hotmail.com
•GSM:
- Akela (Margo Steel): 0498 74 27 37
- Bagheera (Piet Serbruyns): 0476056370
- Balou (Rosanne Coetsier): 0492 61 85 88
- Chicai (Cato Vermassen): 0470297866
Een stevige linker, de wouterleiding
AKELA – BAGHEERA- BALOU -CHICAI
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JONG

GIVERS

HEYHALOOKES, CHOCO MET BOKES!!!
Het is alweer sinds vorig jaar geleden dat we elkaar nog gezien hebben! Wij
hebben dan ook meer dan ooit zin om er weer in te vliegen met een gloednieuw
tweede scoutssemester. Nu de cadeautjes zijn uitgepakt, nieuwjaarsbrieven zijn
voorgelezen en de 5-gangenmaaltijden al wat zijn verteerd, is het tijd voor een
nieuwe maandbrief met nóg meer feest.
New year, new JOGI: enkele goede voornemens…
-

Kerstkilootjes kwijt in de GYMM
Meer tijd doorbrengen met mijn beste friends everr
Leren pompen
Plezier maken, ravotten; kortom genieten van het leven
Eindelijk mijn jonggiverwet vanbuiten leren…

Was er nu maar een manier om die waslijst gemakkelijk af te vinken… Die is er
natuurlijk! Gewoon naar alle scoutsvergaderingen komen jeujeujeujeuj.
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Vergaderingen

Wanneer?

Wat?

Extra?

28/12 – e. v.

Winterstop vergaderingen –

/

C u on the other side!

12/01 – 15h tot 18h30

16/02 – 14h tot 17h

23/02 – 14h tot 18h

Gouwfilm –
Film met de Gouw
50 shades of JOGI –
Are you Google? Because you’ve got
everything I’m looking for…

Memory Extravaganza1, 2, 3, 4 = plezier!

02/03 – 14h tot 18h

GEEN vergadering –

09/03 – 14h tot 18h

WOIII –

Leidingweekend
piew piew

16/03 – 14h tot 18h

Teambuilding –

23/03 – 14h tot 18h

Clueduud –

30/03 – 14h tot 18h

bro.
Whose hands are the bloodiest?

Mollenhoop –
Heb je me gemist?
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/
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Praktische informatie:

- Ook dit jaar staat er weer een ge-wel-dig paaskamp op ons te wachten. De
exacte locatie kunnen we nog niet verklappen, maar wel kunnen we al meegeven
dat deze veelbelovende vijfdaagse zal doorgaan van 8 t.e.m. 12 april.
SAVE THE DATE! Graag zouden wij jullie willen vragen via mail door te geven
of jullie aanwezig zullen zijn.
- De laatste (3!) medische fiches moeten nog zo snel mogelijk ingediend worden.
- Verbod: het is verboden om snoep of elektronische apparaten (gsm, ipod, ...)
mee te hebben naar onze vergaderingen. Indien dit toch het geval is dan is dit op
je eigen verantwoordelijkheid! Inbreuk op deze regel wordt natuurlijk bestraft met
een heerlijk heftige pompsessie.
Uniform:
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Jonggiverwet

Als afsluiter geven we nog maar eens de Jonggiverwet mee. Leer deze eens deftig
uit het hoofd, van voren naar achteren, van achteren naar voor en bespaar jezelf
een schaamtelijke afgang tijdens het groot aantreden!
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.
Contactgegevens

Voor vragen of opmerkingen zijn we altijd bereikbaar via
• E-mail: sbjonggivers@yahoo.be
• GSM:
- Ben:
0477 43 28 85
- Céleste:
0492 99 98 68
- Camila:
0494 18 39 16
- Niko:
0484 35 93 41
WE VLIEGEN MET EEN KNALLER HET NIEWE JAAR IN!

Een stevige linker van jullie kapoenen,
Ben – Niko – Céleste - Camila
Dinsdag, 1 januari 2019
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GIVERS
‘Tis gewoon een nieuw jaar ofwa?!?! Jawadde dat ging snel, OFNIE? Wij zijn natuurlijk
super blij dat jullie ons weer elke zaterdag komen aanbidden van 14-18u! Hopelijk hebben
jullie een paar ongelooflijke feestdagen achter de rug vol met cadeautjes en goede punten. Nu
is het wel weer eens tijd om jullie zaterdagen te vullen met mega COOLE zotte EXTREEM
OVER THE TOP vergaderingen van jullie favoriete Hollywoodsterren!
Wanneer?

Wat?

12/01 18u30-22U30
16/02 14u-17u

Extra!
Gouwfilm
VALENTIJN

//////

22/02-24/02

DISTRICTSWEEKEND

Koppeltjes krijgen iets
extra!!!
Brief volgt

02/03

GEEN VERGADERING

//////

09/03 14u-18u

Ex On The Speelplaats
Dubbel Givers Edition

16/03 14u-18u

The Red Carpet

17/03-22/03
23/03

Breng al jullie drama mee
want het gaat KNALLEN!!
Verkleed je in een
Hollywood-ster

MIDWEEEEEEEEEK
GEEN VERGADERING

30/03 14u-18u

Who wants to be a
billionaire?

///////

Praktisch:
-

Voor zij die nog geen lidgeld hebben overgeschreven, gelieve dit zo snel mogelijk
in orde te brengen! Dit is 55€ en kan overgeschreven worden op het
rekeningnummer BE39 8900 1483 9819 met vermelding “Naam giver +
lidgeld 2018-2019”.

-

Voor zij die hebben deelgenomen aan het weekend en nog niet hebben
overgeschreven, gelieve dit zo snel mogelijk in orde te brengen door 35€ over te
schrijven naar het rekeningnummer BE39 8900 1483 9819 met vermelding
“Naam giver + weekend 2018-2019”.
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-

Midweek: Dit zal doorgaan van 17-22 maart 2019. Hiervoor vragen wij om 60€
over te schrijven naar het rekeningnummer BE39 8900 1483 9819 met
vermelding “Naam giver + Midweek 2018-2019”.

-

Paaskamp: dit zal doorgaan van 8-12 april. Verdere info zal volgen via een
aparte brief

-

Voor zomerkamp zouden wij ook nog eens willen vragen om het voorschot te
storten. We hebben alreeds veel respons gehad op de mail, maar wij vragen aan
de ouders die nog niet hebben overgeschreven om dit in orde te maken. Het
voorschot is 150€, gelieve over te schrijven naar het rekeningnummer BE39
8900 1483 9819 met vermelding “Naam giver + voorschot zomerkamp 20182019”.

-

Neem ook zeker zo veel mogelijk je fiets mee naar de vergadering!

Contactgegevens:
-

Email: giversSB@gmail.com

-

Telefoonnummers:
▪ Gauthier:
▪ Lana:
▪ Arnaud:
▪ Simon:

0485 87 22 32
0497 17 44 61
0476 68 65 65
0477 08 51 02

De hollywood school of acting dankt u voor uw aandacht en kijkt er
alvast naar uit om jullie allemaal te zien.
Toedeloe en break a leg xoxo
GauthierLanaSimonArnaud
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JIN
Hallo JINNERS,
Na een mooie carrière bij de Sint-Barbarascouts gaan onze 16/17-jarigen voor een jaartje
weg. Met alle 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
ruimte is voor fouten en waar de mafste ideeën worden gerealiseerd.
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!
Alvast een Jinnige linker,
De groepsploeg
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GROEPSLEIDING
Wat doen we?
Als groepsleiding zijn wij verantwoordelijk voor
het goede verloop van het scoutsjaar. Met een
flinke dosis enthousiasme, verantwoordelijkheid,
organisatievermogen, communicatieve
vaardigheden en sfeerbeheer ondersteunen wij
het leidingsteam.
Om er een tof jaar van te maken, is het behouden
van contacten natuurlijk onmisbaar. Daarom
onderhouden wij goede contacten met de ouders
en oudleiding, het Sint-Barbaracollege, Stad Gent,
de buurtbewoners…

Iedereen kan ons contacteren op onderstaande
nummers:
Octavie Boutens: 0474 77 42 87
Helena Demey: 0494 30 62 02
David D’hoore: 0474 76 88 55
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MATLOK
Elk jaar staat het matlokteam paraat om de patrouillekoffers, sjorbalken en het materiaal op
orde te steken. Vandaar deze vermelding in het Rabarberblad. Dit jaar hebben we een
gemotiveerde groep materiaalmeester die er alles aan zal om onze infrastructuur in
topconditie te houden. Dit team bestaat uit: Laure Van den Berghe, Sara Meersman, Philippe
Ronse, Thaïs Van Burm, Camilla De Ravet en Andreas De Rijcke.
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Telefoonboek
GROEPSLEIDING

David
Helena D.
Octavie
KAPOENEN

Aloïs
Eva
Jan
Helena N.

WOUTERS

Margo
Piet
Rosanne
Cato

JONGGIVERS

Ben
Céleste
Camila
Niko

GIVERS

Gauthier
Lana
Simon
Arnaud

sbgroepsploeg@yahoo.com

0474 76 88 55
0494 30 62 02
0474 77 42 87
sbkapoenen@hotmail.com

0479 17 59 19
0471 21 52 61
0496 99 65 57
0473 50 83 58

sbwouters@hotmail.com

0498 74 27 37
0476 05 63 70
0492 61 85 88
0470 29 78 66

sbjonggivers@yahoo.be

0477 43 28 85
0492 99 98 68
0494 18 39 16
0484 35 93 41

GiversSB@gmail.com

0485 87 22 32
0497 17 44 61
0477 08 51 02
0476 68 65 65
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