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Voorwoord 
 

Beste leden, ouders, vrienden, sympathisanten 

 

Een nieuw jaar is weer begonnen. De nieuwe leiding heeft zijn intrede gedaan. 

Dit jaar maar liefst zeven nieuwe leidsters en leiders. 

 

Wat is er nog nieuw dit jaar? Wel, vanaf nu zullen jullie steeds twee maanden 

zien in de klopstok. In deze klopstok vinden jullie de planning voor oktober en 

november. In oktober verschijnt de volgende klopstok, met opnieuw de 

planning van november, maar ook die van december.  

 

Dan hebben we uiteraard nog de nieuwe 

leden en hun ouders: een zeer warm 

welkom. Uiteraard voor alle anderen ook 

een groots welkom. De leiding zal zich 

volledig geven om uw zoon of dochter, de 

wereld van de scouts te doen ontdekken. 

 

Het nieuwe jaarthema, gekozen door Scouts 

en Gidsen Vlaanderen, luidt: ‘Allemaal 

Abnormaal’. Ze bedoelen hiermee eigenlijk 

dat iedereen normaal is, maar niemand is 

de norm (vandaar dat we allemaal 

abnormaal zijn). Ze willen dat we niet meer 

in hokjes denken, want hokjes beperken 

onze mogelijkheden. Iedereen heeft zijn 
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eigen verhaal en ieders verhaal moeten we respecteren. Wie je ook bent, er is 

altijd wel iets dat je gemeenschappelijk hebt met een ander. Vanzelfsprekend, 

zijn we allemaal scouts, maar er is nog veel meer dan dat. Zonder de ander is 

er ook geen ik, dus verschillen bestaan, maar dat is ook nodig. De wereld zou 

maar saai zijn als iedereen hetzelfde was. 

 

De groepsleiding heeft weer wilde plannen, die hier en daar meer op de 

achtergrond gebeuren. Samen met onze bijna volledig nieuwe leidingploeg 

met zeker nog enkele anciens gaan we er tegenaan. 

Vragen mag je ons steeds per mail stellen, maar ook na de vergaderingen kan 

je bij ons terecht. Voor meer takgerichte vragen, richt je je best tot de leiding 

van de tak. 

 

Neem zeker de belangrijke data al eens door, want in oktober staan er al een 

aantal dingen te gebeuren. De eerste takweekends zullen namelijk al 

plaatsvinden, waarover meer informatie in de brief kan worden gevonden.  

 

Ondertussen zijn de overgang en het groepsspel ook weer voorbij. De 

overgang was zoals elk jaar een succes, mede dankzij iedereen die aanwezig 

was. 

 

Een stevige linker en scouteske groet, 

De groeps 
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UniFORM-atie 
 

Eerst en vooral willen we, zij die in uniform komen, bedanken. Zo vormen 

we een hechte groep, die als één naar buiten komt. Is je uniform de eerste 

maand(en) nog niet volledig in orde, dan maken we daar zeker geen 

probleem van. Een nieuw uniform is een grote kost, dat weten we 

allemaal. 

 

Voor de aankoop van delen van het uniform, kan je bij de groepsleiding 

terecht, ná de vergadering. Er is een kleinschalige tweedehandsverkoop 

van uniformstukken. Wie nog een hemd, T-shirt* of broek te veel heeft, 

die alleen maar in de kast ligt te vergaan, mag deze altijd aan de leiding 

afgeven. Wij en de toekomstige eigenaar zullen u dankbaar zijn. 
 

*De kleinste maten van T-shirt zijn op dit moment uitverkocht, de grote 

maten bijna. Nieuwe T-shirts zijn nog in ontwerp en mogen binnenkort 

eindelijk verwacht worden. 
 

Wij hanteren volgende uniform-voorschriften: 

De kapoenen en welpen dragen een groene broek, een paarse T-shirt van 

onze scouts en een das (bestaande uit een beige das en dasschildje) van 

onze scouts. De broek mag zowel lang als kort zijn en moet niet van de 

hopper-winkel komen, maar moet wel groen zijn. Andere uniformstukken 

zoals een scoutstrui en een scoutshemd zijn niet verplicht, noch het petje 

voor de welpen. 
 

Jogivers, givers, jins en leiding dragen een groene broek, een paarse T-shirt 

van onze scouts en een das (bestaande uit een beige das en dasschildje) 

van onze scouts. De broek mag zowel lang als kort zijn en moet niet van de 

hopper-winkel komen, maar moet wel groen zijn. Vanaf de jogivers is ook 

een hemd verplicht. Hierop moeten volgens de foto op de volgende pagina 

een aantal kentekens worden aangebracht. De scoutstrui is niet verplicht. 
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Verplicht zijn: jaarkenteken, groepslintje, lintje België en Europa, de 

Vlaamse Leeuw, het Provincie schild en het Internationaal kenteken. Deze 

zijn allemaal te verkrijgen bij de groepsleiding voor dezelfde prijs als in de 

hopper-winkel, of in de hopper-winkel zelf. Het dasschildje en het 

groepslintje zijn enkel verkrijgbaar bij de groepsleiding. 
 

Vrijblijvend: takkenteken (wel verkrijgbaar), patrouillelint of nestdriehoek 

(wordt door de takleiding aangeboden) 
 

Apart geval: het groen-geel belofteteken zoals op de afbeelding, wordt 

uitgereikt aan de jogivers, givers, jins of leiding die hun belofte afleggen. Bij 

de welpen wordt normaal ook een belofte afgelegd, afhankelijk van de 

takleiding (voor een welpenbelofteteken moet u zich dus richten tot de 

welpenleiding en/of groepsleiding). Dit welpenbeloftekenteken is voor de 

jongere welpen een oranje wolfje en voor de oudste een grijs.  

 

Aangezien we een gemengde groep zijn wordt er van de dubbele 

beloftetekens. Wij gebruiken dus geen kabouters of halve beloftetekens. 

Voor wie dit op zijn of haar hemd heeft hangen: dit is zeker niet erg.  
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De jaarkentekens van de voorbije jaren mogen op de rug van het hemd 

bevestigd worden.  

Voor de leiding zijn er nog speciale tekens met de karakters uit het 

junglebook (welpen) en de steen van Nowan (kapoenen). Deze worden op 

de rechtermouw onder het takkenteken gehangen. 
 

De das van de groep wordt rond de nek gedragen of om de rechterarm 

geschoven en onder de rechter schouderlus worden vastgemaakt. Andere 

dassen, afkomstig van jin-kampen, nationale of internationale 

evenementen worden om de linker arm geschoven en onder de linker 

schouderlus vastgemaakt. 
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Belangrijke data 
 

Wanneer? Wat? Wie? 
27-29 oktober Takweekend Kapoenen-welpen 

27-29 oktober Takweekend  Jogivers 
27-29 oktober Takweekend Givers 

5 november Snoepsaté-verkoop Kapoenen 

18 november Spaghetti-avond Jogivers en Givers 
2 december  Sint en kerstmarkt Alle takken + ouders + 

Stammers 
2, 9 en 10 december Truffels Alle takken 

   
7 januari  Groepsmis Alle takken + ouders + 

Stammers 
24 februari  Bal Ouders + Stammers 

9 maart Turbulence (fuif) 16+ 
18 maart  Brunch Welpen 

24 maart  Carwash Jogivers en Givers 

30 maart- 1 april Groepsweekend Alle takken 
22 april Ten Miles Jogivers en Givers 

29 april Ouderspel Alle takken + ouders 
6 mei Groepsdag Alle takken 

13 mei Wafels Jogivers en Givers 

23 juni Barbecue en kampavond Alle takken + ouders + 
Stammers 

29 juli-5 augustus Kamp Kapoenen-welpen 
1 - 12 augustus Kamp Jogivers en Givers 

14 augustus Kuisdag Jogivers en Givers 
 

Zet deze data maar alvast in jullie agenda, er kunnen nog steeds kleine 
wijzigingen zijn. 
 
Binnenkort zullen ook data worden doorgegeven voor de 
ouderactiviteiten. Voor de jongsten – de kapoenen en welpen – wordt 
tijdens deze dagen een hele dag voorzien, zodat u als ouder mee op 
uitstap kan. 
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Kapoenen en welpen 
Oktober 

 
Lieve ouders, kapoenen en welpen,  
 
We zijn super verheugd om aan het nieuwe scoutsjaar te beginnen. Zoals 
jullie gaan ontdekken hebben we al vele leuke activiteiten op de planning 
staan. We gaan twee keer op weekend en natuurlijk gaan we deze zomer 
ook op kamp (zie Belangrijke data vooraan). Op 8 oktober plannen we ook 
een infomoment voor alle ouders van de (nieuwe) leden. 
 
Laat ook weten wanneer je niet naar de scouts kan komen (we gaan er 
altijd vanuit dat iedereen komt)! Je mag alle contactgegevens gebruiken 
die je helemaal onderaan vindt.  
 
Groetjes,  
De kapoenen- en welpenleiding 
 

1 oktober - 10u tot 12u30 - KENNISMAKINGSSPELLETJES 

 
We zijn super blij om jullie de nieuwe leiding voor te 
stellen. Dit doen we aan de hand van enkele spellen.  
 
Voor al die nieuwe gezichtjes te leren kennen, gaan we 
heel wat over en weer rennen.  

 
Op het einde van de vergadering kennen we allemaal elkaars naam, dan 
kunnen we er heel het jaar voor gaan.  
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8 oktober - 10u tot 12u30 - PINA COLADA + INFOMOMENT 

 
Na de populaire zomerhit willen wij ook wel eens weten 
waarover het liedje gaat. Dit gaan we ontdekken in een 
actief spel, ook al is het oktober, het zomergevoel gaat 
niet ver weg zijn.   
 
Na de vergadering organiseren we ook een infomoment 
voor de ouders van de (nieuwe) leden, hierbij geven we 
extra uitleg over het komende scoutsjaar.  
 

15 oktober - 10u tot 12u30 - KINDERYOGA + KOKEN  

 
We gaan vandaag iets lekker klaarmaken en terwijl dit staat te rusten, 
gaan we een beetje sporten. Je mag vandaag sportieve kledij aandoen. Als 
je een yogamatje in huis hebt (zie foto), dan mag je dit meenemen, 
anders neem je een badhanddoek mee.  

 
 
 

22 oktober - 10u tot 12u30 - SNOEPSPEL  

 
We hopen dat jullie allemaal snoep lusten, 
maar dat zal wel geen probleem zijn. We 
lichten al een tipje van de sluier op over een 
van de komende activiteiten met dit zoete 
spel. Spekjes, zuurtjes en beertjes: ze komen 
allemaal aan bod. 
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27 oktober – 18u tot 29 oktober – 13u – MORGEN MEER 

 WEERWEEKEND
 

Tijdens dit weekend zal het stormen, regenen en bliksemen en zullen er 
orkanen zijn, MAAR… na regen komt zonneschijn! Misschien wordt het 
zelfs veel te warm. Wie weet kunnen we sneeuwballen gooien. Wie zal 
het zeggen? Onze weerkapoenen en –welpen natuurlijk!  
Jullie krijgen later nog een brief van het wee(r)kend. 
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November 
 
Lieve kapoenen, welpen en ouders,  
 
Deze maand gaan de kapoenen hun verkooptalent boven halen en gaan 
de welpen zoeken wie de moord gepleegd heeft. We gaan ons lokaal eens 
in het nieuw steken en we gaan het lot laten bepalen waar we heen gaan. 
Het wordt kortom een novembermaand vol verrassingen. 
 
Laat ook weten wanneer je niet naar de scouts kan komen!  
 
Groetjes, 
De kapoenen- en welpen leiding 
 

 4 november – 18u30 tot 20u – GESPLIST: WELPEN – CLUEDO

 
Vandaag moeten de welpen hun 
innerlijke detectives boven halen, want 
er is een moord gebeurd op het Kiel en 
de politie heeft onze hulp gevraagd.  
 
De welpen kunnen ook hun 
snoepstokken afhalen die ze besteld 
hebben.  
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5 november – 10u tot 12u30 – GESPLITST: KAPOENEN - 

SNOEPSATé VERKOOP   

 
Vandaag moeten de kapoenen in perfect uniform 
komen en hun schattigste glimlach meenemen, 
want we gaan vandaag snoepsatés verkopen. De 
centjes die we verdienen met het verkopen van 
de snoepsatés kunnen we gebruiken om allemaal 
samen op kamp te gaan in de grote 
zomervakantie. Elke snoepsaté kost 1€, maar als 
je 5 snoepsatés koopt, krijg je er nog een 6de 
gratis bij! Tot 31 oktober kan je bestellen. Meer 

informatie in de brief.  
 
 

12 november – 10u tot 12u30 – VERFVERGADERING  

 
Deze week gaan we iets heel speciaal doen! Het 
kapoenen- en welpenlokaal is ondertussen wel toe 
aan een nieuw laagje verf en jullie mogen daarbij 
helpen! Vandaag moet je geen uniform aandoen, 
maar slechte kleren die vol verf mogen hangen. 
 

  19 november – 10u tot 12u30 – SLAAPZAKKENQUIZ

 
Jullie mogen vandaag tonen hoe slim jullie wel zijn! We gaan dit 
ontdekken aan de hand van een super zot spel in een slaapzak. Neem dus 
allemaal je slaapzak mee naar de scouts. 
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  26 november – 10u tot 12u30 – DOBBELSTENENTOCHT

 
Zijn jullie ooit al op tocht vertrokken zonder te weten 
waar je naartoe ging? Wij gaan dit vandaag doen, de 
dobbelsteen gaat ons de weg tonen! We zijn 
benieuwd waar we gaan geraken.  
 
 
 

 
Als je niet naar de scouts kan komen, laat het dan weten! Dit kan door 

een mailtje te sturen naar  of een sms’je naar kapoenenwelpen@de25.be

onderstaande nummers te sturen. Als er vragen zijn, mag je ze zeker 
stellen via het e-mailadres of de gsm-nummers.  
  
 

  Chill  (Laura):  0473 51 86 20 

  Marala  (Sofie):  0477 75 11 91 

  Tabaqui  (Sam):  0492 82 30 65 

  Baghera  (Sarah):  0492 88 83 29 

  Raksha  (Ines):  0471 89 58 97 

  Kaa  (Kathy):  0498 28 54 66  (beschikbaar tot 1 maart)  

mailto:kapoenenwelpen@de25.be
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Jogivers 

Oktober & November 
 
De overgang is goed gegaan, iedereen is weer een jaartje ouder geworden, ook de 
leiding, ja. En die waren al zo oud. Het groepsspel achter de rug, en plezant dat dat was. 
Nu kunnen we eens met ons takje alleen op stap. We vliegen erin dat het niet meer 
normaal is. Abnormaal zouden we kunnen zeggen. Puntastic! 

 

Zondag 1 Oktober 10h00 – 12h30 

Jogiverparlement 

Vandaag gaan we vergaderen, serieuze 
beslissingen nemen over de toekomst van 
onze tak, aanvalsplannen, 
groeipercentages. Schrijfgerief, bureaus, en 
kabinetsmedewerkers. 

Hehe, nee, we gaan lekker speels zien wat 
jullie willen doen dit jaar en wat extra inspiratie putten uit jullie verzinsels en 
gezever. 

Zondag 8 Oktober 10h00 – 12h30 

Sport & Spel 
We gaan het Kielpark nog eens rustig wakker schudden, 
pleinspelletjes met ballen, en uiteraard ook ander 
vreemdsoortig sportieve attributen. En oude bekende 
voor sommigen onder jullie: Vossen en slangen, en heel 
wat andere klassiekers. 
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Zondag 15 Oktober 10h00 – 12h30 
VRIEND(INNET)JESDAG ! ! ! ! 

 
Komt kameraden, komt! Komt kameraden, 
komt! Komt kameraden, en meldt u blij! Wij 
vinden paden in bos en hei!  
 
BRENG ALLEMAAL JULLIE VRIEND(INNET)JES 
MEE! Vraag rond in de klas, bij de sportclub, 
de geheime orde der elfjarigen en andere 
genootschappen! Ze zijn welkom, kunnen 
meespelen met een spel speciaal voor deze 
dag uitgevonden door die knappe koppen 
van jullie leiding. (Knap als in slim, 
lelijkaards zijn dat stiekem toch allemaal.) 
 

Zondag 22 Oktober 10h00 – 12h30 

 
 

Vuile spelletjes! 
HET IS ER WEER! Na bisgeroep van vorig jaar: 
Een halve dag met vuile spelletjes en het 
fantastische meelballengevecht! We gaan 
allemaal lekker vuil worden. Iedereen 
aanwezig en met opgewarmde gooiarmpjes!  
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Vrijdag 27 Oktober – Zondag 29 Oktober 

 
 

 
 

Jogiverweekend! 
We gaan op jogiverweekend! Bereid jullie 
maar al voor: We gaan allemaal verkleed als 
punkers en rockers! Vetkuiven, haar in de 
kleuren van de regenboog, iedereen vol met 
plaktattoos, valse piercings, elektrische 
gitaren op de achtergrond en de drummer zijn 
eigen hartritme in de war slaand. 
Uren worden meegedeeld in de brief. 

 
 

Zondag 5 November  
Geen activiteit 
Wij zijn vrij, jullie zijn vrij, alleen de ouders hebben eens geen voormiddagje rust. 
Mwoehahaha, soms moeten wij ook eens een zondag kunnen uitslapen tot 15h en 
dan een hele dag in onze pyjama niksen. 

 

Zondag 12 November 10h00- 14h00 
Uitgerust na ons luilekker dagje van vorige week:  

Technieken! Sjorren en knopen 
 
Aan de 2e en 3e jaars: zie maar dat ge ze 
nog niet vergeten zijt. (*Wever kijkt streng 
van achter zijn snor.) 
Aan de 1e jaars: bijleren dat jullie gaan 
doen, onvergetelijk, allez, dat hopen we 
toch.  
 
Zoals jullie hiernaast kunnen zien gaan we 
tot het verre Denemarken moeten, dus 
neem allemaal een lunchpakket mee. 
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Zaterdag 18 November 10h00 - 22h00 (of later) 

Spaghettiavond/Pasghettiavond 
We gaan weer vreten en slurpen dat het niet meer smakelijk is. 
De spaghettiavond, nodig allemaal 
jullie ouders, grootouders, neven, 
nichten, nonkels, tantes, andere 
familie, buren, onverklaarde lieven en 
ander gespuis uit en kom in piekfijn 
uniform om er weer een lekkere 
drukke avond van te maken.  
Jullie zijn uiteraard vroeger aanwezig 
voor opbouw en groentjes snijden. 
Meer info in de brief die ongetwijfeld 
volgt. Vergeet ook niet om een dessertje te voorzien voor ongeveer 8 personen. 
 
 

Zondag 26 November 10h00 – 12h30 

VANDAAG GAAN WE.. 
… nu eens niet aan jullie neuzekes hangen 
se. 
Het is een verrassingsactiviteit. Kom af en 
jullie zullen het wel zien. 
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De Jogiverwet 

Wij zijn jogivers. 
Wij wagen het avontuur. 
Wij zijn kameraden en willen eerlijk zijn met elkaar. 
Wij willen samenwerken 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. 
 
 
Indien je niet kan komen, laat dan zeker iets weten aan een van de 
Jogiverleiding! 
Via mail: jogivers@de25.be 
Per uitzondering via sms of telefonisch: zie volgende bladzijde 

 

  

mailto:jogivers@de25.be
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De Jogiverleiding 
 

Wever 
 

Christophe De Maeyer 
 

0499 73 25 21 

 

Bedachtzame Secretarisvogel 
 
Aline De Meyer 

 
0493 18 91 68 

 

Opofferingsgezinde Olifant 
 
Benjamin Struyf 

 
0491 74 23 97 

 

Eminente Giraf 
 
Benjamin Struyf 

 
0491 22 88 79 

 

Mo 
 
Mohamed Tarek Hassan 

 
[Nummer wordt nog toegevoegd] 
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Givers 
 
Oktober! Het is weer zover, het nieuwe scoutsjaar is begonnen! 

Nieuwe leiding, nieuwe leden, oude leiding, jonge leden. Voor zij 

die er net bijkomen: welkom in de 25. Voor zij die nieuw zijn bij de givers: 

welkom bij de givers. Voor zij die er al even bij zitten: welkom voor dit 

nieuwe jaar. Wat bijzonders is, is dat we vanaf nu twee maanden in de 

klopstok zetten zodat jullie al ver op voorhand weten wanneer jullie welke 

vergadering mogen verwachten. Uiteraard kunnen jullie dus ver op 

voorhand beginnen zagen ;) Om dat gezaag te voorkomen, beginnen we 

oktober met een parlement. Lang geleden was de spaghetti-avond nog in 

november, welnu, dit jaar valt deze opnieuw in november. 

  Zondag 1 oktober van 10u tot 12u30

Parlement 

Vandaag mogen jullie mee beslissen, op een 
democratische wijze, maar wel een Belgisch-
democratische wijze, wat we dit jaar 
allemaal gaan doen. Wat houdt dat in? Jullie 
krijgen een lijst met activiteiten en jullie 
mogen stemmen of jullie ze wel of niet 
willen doen, al ligt er uiteraard al heel wat 
vast.  

Zondag 8 oktober van 10u tot 12u30 

 Lokaal inkleden

Jullie mogen jullie creativiteit in creatieve tijd 
omzetten en het lokaal komen versieren. Alle 
ideeën voor een leuker lokaal zijn welkom, want 
wie weet wordt het lokaal dit jaar wel helemaal 
aangepakt. Een glazen dak zou niet misstaan, maar 
wel een beetje te ver gaan, aangezien het een 

geklasseerd gebouw is, moeten we iets klassieker denken. 
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Zondag 15 oktober van 10u tot 12u30 

Vriendjesdag 

Neem allemaal een vriendje, vriendinnetje en alles daartussen of 

daarbuiten mee naar de vergadering. Iemand die in een 
andere scouts zit, of niet in de scouts zit, die in je klas zit, 
of niet in je klas zit, die in je straat woont of niet in je 
straat woont, … We denken wel dat jullie verstaan wat 
een vriendjesdag inhoudt, bij deze dus een uitnodiging 
om zoveel mogelijk vriendjes mee te brengen naar de 
scouts.  

Zondag 22 oktober van 10u tot 12u30 

 Techniekenvergadering

Jawel, we zijn een goede maand bezig en daar zijn de 
technieken al. Niet dat we aan jullie technieken 
twijfelen, maar verbetering is altijd mogelijk. You 
better know a knot and not need it, than need a knot 
and not know it. Alleen hebben we het vandaag niet 

over knopen, maar over knooppunten op de kaart. 

Van vrijdag 27 oktober tot en met zondag 29 oktober 

 Takweekend

  
  Heeuj, een weekendje weg om het begin van de vakantie te 

vieren. Maar ook wel aan de vooravond van… jawel, 

Halloween. Maar dat zou een te voor de hand liggend 

weekendthema zijn.  

Meer informatie over het weekend volgt in de weekendbrief. 
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Zondag 5 november 

 Geen vergadering

Dit weekend geen vergadering, want de 
leiding is nog moe van het weekend en 
van het spoken. Maar niet getreurd, volgende 
week zijn we er weer met meer scouts. 
  

 

Zondag 12 november 10u-12u30 

Balspelen  

Genoeg op ons luie gat gezeten. We moeten eens 
iets actief doen. En wat is er beter dan balspelen om 
ook nog wat balvaardigheid te oefenen? Veel, 
uiteraard, maar al die andere dingen vergeten we 
even. We kunnen natuurlijk ook onze eigen regels 
bedenken, daar zijn we goed in, allemaal abnormaal! 
 

Zaterdag 18 november 10u-22u30 (of later) 

Spaghetti-avond 

Onze jaarlijkse spaghetti-avond zoals aangekondigd in het voorwoordje, 
valt in november en niet in februari. Jullie mogen jullie beste bedienings-en 
kookskills bovenhalen en uiteraard een betoverende lach. Kom zeker in 
uniform en voorzie een dessertje voor ongeveer acht personen. Jullie 
worden om 10u aan het lokaal verwacht, vanwaar we met z’n allen naar de 
Nova vertrekken. Nodig zeker al je tantes, nonkels, grootouders, ouders, 
vrienden en iedereen die je je kunt bedenken uit. 
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Zondag 26 november 10u-17u 

Stadsspel 

Vandaag trekken we naar ’t Stad voor een stadsspel. We doen dit 
met de fiets, dus vergeet deze zeker niet. Neem zeker ook een 
lunchpakket mee, aangezien het een hele dag is! 
 
Als je niet kan komen, gelieve dan een seintje te geven aan de leiding via 
givers@de25.be, via Feestboek of via onderstaande nummers: 
 
 Oeakari  (Bram): 0470 20 11 60 

 Doornsnavel  (Iori): 0496 70 80 68 

 
 

 
 

 

mailto:givers@de25.be,via
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Contactgegevens 

Kapoenen en welpen 

Chill  (Laura): 0473 51 86 20 

Baghera  (Sarah): 0492 88 83 29 

Marala  (Sofie): 0477 75 11 91 

Tabaqui  (Sam): 0492 82 30 65 

Raksha  (Ines): 0471 89 58 97 

Kaa  (Kathy): 0498 28 54 66 

kapoenenwelpen@de25.be 

Jogivers 

Wever (Christophe): 0499 73 25 21 

Secretarisvogel  (Aline): 0493 18 91 68 

Olifant (Benjamin): 0491 74 23 97 

Giraf (Maxine): 0491 22 88 79 

Mo (Mohamed): [Nummer wordt nog toegevoegd] 

jogivers@de25.be 

Givers 

Oeakari (Bram): 0470 20 11 60 

Doornsnavel (Iori): 0496 70 80 68 

givers@de25.be 

Groepsleiding 

Oeakari (Bram): 0470 20 11 60 

Doornsnavel (Iori): 0496 70 80 68 

groepsleiding@de25.be 

 

mailto:givers@de25.be

