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Voorwoord 
 

Beste leden, ouders, vrienden, sympathisanten 

 

De laatste maand van het jaar gaat in, wat betekent dat er weer veel gefeest gaat 

worden. En dat de truffeltjes er weer zijn. Bij ons komt de Sint langs en we gaan 

allemaal gezellig samenzijn op de kerstmarkt en de kerstfeestjes. 

 

In december doen de jogivers en de givers een aantal keren een avondvergadering 

omdat de leden examens hebben. Januari is dan weer een examenmaand voor velen 

onder de leiding. Maar dat houdt ons niet tegen om er elke zondag te staan voor de 

leden. 

 

Zoals elk jaar is de eerste vergadering van januari de groepsmis, met aansluitend een 

nieuwjaarsreceptie.  

 

Alvast een gezellig kerstfeest en gelukkig nieuwjaar! 

 

Een stevige linker en scouteske groet, 

De groeps 
  



  

  3 

Inhoudsopgave 
 
 

VOORWOORD 2 

INHOUDSOPGAVE 3 

UNIFORM-ATIE 4 

BELANGRIJKE DATA 7 

OUDERACTIVITEITEN 8 

KAPOENEN EN WELPEN 10 

JOGIVERS 15 

GIVERS 20 

CONTACTGEGEVENS 26 

 

   



   

  4 

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 jouw 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 paars 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 paars 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 schouder-lus vastgemaakt. Andere dassen, 

afkomstig van jin-kampen, nationale of internationale evenementen 

worden om de linker arm geschoven en onder de linker schouder-lus 

vastgemaakt. 
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Belangrijke data 
 

Wanneer? Wat? Wie? 
9 en 10 december Truffels Alle takken; levering 

bestellingen WE 17/12 
   

7 januari  Groepsmis Alle takken + ouders + 
Stammers 

4 februari Bezoek aan De Koninck Ouders 

24 februari  Bal Ouders + Stammers 

9 maart Turbulence (fuif) … 

18 maart  Brunch Welpen 
18 maart Wandeling op ‘t Kiel Ouders 

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 

6 mei Verdronken Land van 
Saeftinghe 

Ouders 

13 mei Wafels Jogivers en Givers 
15 juni Buurtbar in de Nova Iedereen 

23 juni Barbecue en kampavond Iedereen 
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. 
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Ouderactiviteiten 
 

Warm-maker 
Verslag van een activiteit van vorig jaar: 
 
Bezoek aan het Verdronken Land van Saeftinghe 
 

Op zondag 14 mei vertrokken 15 scoutsouders/sympathisanten voor een bezoek aan het 
Verdronken Land van Saeftinghe onder de deskundige begeleiding van ervaren gids Remi 
Caremans. 

De weergoden waren ons goed gezind en de zon was ook af en toe van de partij. 

Dit slikken en schorrengebied, gelegen aan de grens met Nederland, beslaat een totale 
oppervlakte van zo’n 6 à 7000 voetbalvelden.  

Er zijn 3 grote geulen die bij hoogtij snel vollopen. Daarom is een bezoek enkel mogelijk 
onder begeleiding van een gids. 

Onze gids wees ons de volgende planten aan: lepelblad (zeer rijk aan vitamine C), zulte, 
schorrenzoutgras en zeekraal. 

Op het middaguur aten we onze picknick op een verhoogd eilandje midden in het 
schorrengebied. Hierop bevindt zich de enige boom uit het natuurgebied; het is een wilg. 
Verder is het eilandje omzoomd door een brandnetelkring; deze gedijen hier zo goed omdat 
de rand van het eiland zeer stikstofrijk is. In vroegere tijden stonden de koeien immers op 
dit verhoogd landdeeltje en hun ontlasting vormde een vruchtbare bodem. 

Verder zagen we tijdens onze tocht de volgende vogels: canadaganzen (hun roep lijkt op 
een claxon), tureluurs en scholeksters met hun kenmerkende lange oranje snavels. 

We leerden dat natte turf ook veen heet en dat de ijzerbacteriën in de turf zwavel 
produceren die binden met ijzer tot FeS (ijzersulfide) waardoor een geur van rotte eieren 
ontstaat. 
Door afzetting ontstaan zogenaamde ijzerknollen. 

Bij het verlaten van het gebied moesten we door een kudde koeien. Wisten jullie dat koeien 
alleen rechtdoor gaan? Dat betekent dat indien een koe in dit geulengebied in een smalle 
geul terechtkomt zij steeds blijft doorgaan. Hierdoor komen ze uiteindelijk vast te zitten en 
omdat een koe niet achteruit gaat, is er hulp nodig om de koe te bevrijden. 

Koeien hebben we op onze wandeling gelukkig niet moeten bevrijden. Maar na de 
wandeling hebben we wel enkele Kwaremontbiertjes uit hun flesjes bevrijd.  

Valpartijen in de modder werden ons bespaard zodat we toonbaar huiswaarts konden gaan. 
Bedankt Remi, het was de moeite waard! En volgend jaar komen we terug. Beloofd! 

  



   

  9 

Activiteiten dit jaar 

Beste scoutsouders, 

 

Met enkele leden van het oudercomité organiseren we gedurende het scoutsjaar ook 
een aantal activiteiten voor de scoutsouders. 

Deze activiteiten vinden plaats op momenten waarop jullie kinderen ook 
scoutsactiviteiten hebben zodat er niet naar opvang gezocht moet worden. 

Gedurende deze activiteiten willen we elkaar wat beter leren kennen en tegelijk ook 
wat leuks doen. 

Ons programma voor dit scoutsjaar ziet er als volgt uit: 

 Zondag 4 februari: Bezoek aan brouwerij De Koninck  

 Zondag 18 maart: Brunchwandeling: terwijl de welpen een brunch organiseren, 
krijgen de ouders, na zelf gebruncht te hebben, een geleide wandeling 
doorheen een stukje van de Kielwijk. 

 Zondag 6 mei: Geleide wandeling doorheen het natuurgebied ‘Verdronken land 
van Saeftinghe’  

 Vrijdag 15 juni: Bemanning van de Buurtbar in zaal Nova: hierbij ook een 
oproep om eens langs te komen in de buurtbar die georganiseerd wordt op 
elke 3de vrijdag van de maand 

 

Je zult nog een aparte oproep voor elk van deze activiteiten ontvangen en deze zullen 
ook in de Klopstok aangekondigd worden. Maar noteer ze toch maar alvast in je 
agenda! 

 

Tot op (één van) onze activiteiten! 

 

Het organiserend comité 
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Kapoenen en welpen 
December 

 

December is een maand vol verrassingen. Niet alleen cadeautjes om op te wachten, 

maar ook het hele familiegebeuren en natuurlijk het hele scoutsgebeuren, kort gezegd: 

het samen zijn. Wij nemen deze maand heel erg serieus. Het is een maand om nog voor 

een laatste keer plezier te maken, voordat de nieuwe eerste maand van het jaar 

aanbreekt. Dat wil dus zeggen: nog een laatste keer zot doen! 

 

Zaterdag 2 december: 18u30 - ... 

Hij komt, hij komt.... die lieve goede Sint!!! Vanavond 

is het weer tijd voor onze fantastische Sintmarkt. Wat 

houdt dit in?  

Kapoenen: Om 18u30 worden jullie verwacht bij de 

Sint, waarbij zoals altijd weer eens een lekkere 

verrassing wordt uitgedeeld! 

Welpen: Om 19u worden jullie verwacht bij de Sint. Er 

zal jullie zeker en vast ook nog een lekkere verrassing 

te wachten staan! 

Tijdens en na het hele Sint-gebeuren, staat er voor de 

kinderen EN de ouders een super gezellige kerstmarkt klaar! 

 

Zondag 10 december: 10u – 12u30 

Vandaag gaan we heel wat moeten aanbellen, want het 

is truffelverkoop! Dus iedereen, kom zeker in perfect 

uniform met een grote glimlach op je gezicht. Het 

uniform: heel belangrijk, je das en groene broek, en 

natuurlijk ook je paarse scouts T-shirt (als je die al hebt). 
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Zaterdag 16 december: 18u30 – 20u 

Jingle bells, jingle bells, jingle all the 

way....!!!!!  

- Zeg! Dat kan toch niet? Geen kerstfeest 

op onze scouts? 

- Nee, natuurlijk niet! Het zou onze 

scouts niet zijn zonder dat mega coole 

kerstfeestje bij de kapoenen en 

welpen! 

- Allen daarheen! 

 

 

 

 

Zondag 24 december: Geen scouts 

Vandaag is het jammer genoeg geen scouts. Maar geniet wel van jullie kerstvakantie!! 

Even wat uitrusten, toch? 
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Januari 

 

Liefste kapoentjes, welpjes en ouders, 

Het nieuwe jaar is begonnen en wij vliegen er na de kerstvakantie weer lekker in. Omdat 

de leiding examens heeft zijn er deze maand veel avondvergaderingen, die maken we 

lekker gezellig. Ook dit jaar hebben we heleboel spetterende vergaderingen klaarstaan, 

en we verwachten jullie dus weer met veel enthousiasme. 

Als je er toch niet kan zijn, laat dan zeker iets weten! 

Groetjes, de kapoenen en welpenleiding. 

 

Zondag 7 januari: 10u tot 12u30 - Groepsmis 

 

Vandaag gaan we met de hele groep naar de mis. Jawel, 

het is groepsmis. Kom dus allemaal in perfect uniform en 

zet jullie beste beentje voor. 

Na de groepsmis is er ook nog een nieuwjaarsreceptie. 

Ouders zijn vandaag ook zeker welkom.  

 

 

Zaterdag 14 januari: 18u tot 20u - Filmavond 

Buiten is het misschien koud, maar op de scouts 

maken wij het   lekker    warm. Haal jullie warme 

dekentjes vandaag maar boven want we    gaan 

samen gezellig film kijken. De leiding zal voor toffe 

films zorgen, dus je moet alleen jezelf en een goed humeur 

meenemen en een slaapzak voor de gezelligheid. 

 

Zaterdag 18 januari: 18u tot 20u - Sluipspel 

 

Vanavond gaan we een spannend sluipspel spelen.   Haal jullie 

nachtkijkers maar boven en kleed jullie zeker warm genoeg aan 

want we blijven buiten.  
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Zaterdag 27 januari: 18u tot 20u  

Zorg dat je vandaag je hoofdje mee hebt want we gaan 

samen gezellig gezelschapsspelletjes spelen. Als je thuis 

nog leuke spelletjes hebt mag je die ook zeker meenemen! 

 
 

Kapoenenwet: 

ALLEMAAL ABNORMAAL 

 

Welpenwet: 

WIJ ZIJN WELPEN 

DIE GRAAG HELPEN 

MET DE NATUUR ZIJN WIJ ÉÉN 

EN WE SPELEN MET IEDEREEN 

 

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

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

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

nummers.  
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 Chil  (Laura):  0473 51 86 20   Marala  (Sofie):  0477 75 11 

91  

 

 

 

 

 

Tabaqui  (Sam):  0492 82 30 65  Bagheera  (Sarah):  0492 88 83 20 

      

 

 

 

 

Raksha  (Ines):  0471 89 58 97 Kaa  (Kathy):  0498 28 54 66  

(beschikbaar tot 1 maart) 
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Jogivers 

December & Januari 
 
Dag biestjes, de winter is al even bezig brr brr…  en dat wil dus ook zeggen examens…… 

tem tem teeeeeem. Maar geen stress jogi’s wij leiding geloven in jullie en hebben er de 

volste vertrouwen dat jullie het gaan knallen! Maar winter wil ook dat de feestdagen 

eraan komen! Al die cadeautjes en het lekkere eten en natuurlijk ook de kerstvakantie 

waar jullie allemaal naar uitkijken. Wij kijken er al naar uit en hopelijk jullie ook!  

Kusjes van jullie fantastisch leuke jogiverleiding  xoxo 

 

Zaterdag 2 december 19h30 - …  

Sinterklaas en kerstmarkt  

“Daar wordt aan de deur geklopt, hard geklopt, zacht 

geklopt. Wie zou dat zijn?” Jawel, het is weer tijd voor de 

Sint. Wie krijgt er snoep en wie wordt er in de zak 

gestopt? Neem zeker ook je ouders mee want na het 

bezoek van de Sint kunnen jullie nog genieten van de 

gezellige kerstmarkt.   

  
  
  

Zaterdag 9 december 18h00 – 20h30  

Truffelslag   
  

Jawel, hier zijn we weer met onze jaarlijkse truffelslag. Kom dus zeker allemaal met je 

mooiste lach en je fantastische enthousiasme. We weten dat het examens zijn maar 

probeer toch te komen, want hoe meer zielen hoe meer vreugd. En hoe meer 

truffeltjes we verkocht krijgen.   
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Zaterdag 16 december 19h00 – 21h30   

Kerstfeest  

Het is tijd voor ons mega, fantastisch, super 

kerstfeest. Voor een keer is een uniform niet 

nodig. Je mag komen in je tofste feestkleding 

want we gaan ons goed amuseren en de 

pannen van het dak swingen. Neem zeker ook 

een cadeautje mee ter waarde van 5 euro.   
  

  

    
Zondag 24 december en 30 december  

Geen vergadering   

Deze weken is er geen vergadering want iedereen heeft het nu veel te druk met 

de feestdagen. Een zalige Kerst en gelukkig Nieuwjaar. We zien je volgend jaar 

weer.   

  
  

Zondag 7 januari 9h30 – 12h30  

Groepsmis  

Het is weer tijd voor onze jaarlijkse groepsmis. Na de mis volgt er nog een gezellige 

receptie waarop alle ouders ook van harte welkom zijn. Let er op dat je perfect in 

uniform bent en de jogiverwet picco bello uit het hoofd kent EN dat je zeker op tijd bent 

want we spreken een half uurtje vroeger af dan anders.   
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Vrijdag 12 januari 19.00- 22.00h  

Discoschaatsen  
Haal jullie beste dancemoves maar 

boven en jullie gevoel voor ritme (en 

jullie evenwicht) want we gaan 

discoschaatsen op de schaatsbaan 

Antarctica. Vergeet ook niet met de 

fiets te komen, want we gaan met de 

fiets naar de schaatsbaan. 

 

 

Zondag 21 januari 10.00-14.00h 

Vuurvergadering 
Het is weer tijd om wat survival skills bij te werken, maar natuurlijk op een leuke 

manier. Een vuurtje maken en het natuurlijk ook gebruiken om  lekkere croque 

monsieurs mee te maken 😉 hmmm hmmm, maar wat is een maaltijd zonder 

dessertje… jaja je kan het al raden MARSHMALLOWSSSS!!   

Dus een lunchpakker zal zeker niet nodig zijn.  

 
 

Zaterdag 27 januari 19.00-22.00h 
Spelletjesavond  

Neem jullie favoriete gezelschapspelletjes mee want we gaan ons eens goed amuseren 

met jungle speed, weerwolven, ganzenbord, …. noem maar op. Of voor de echte 

slimmeriken onder ons is een potje schaken ook altijd een optie 😊 en moge de beste 

winnen muhahaha.  
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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  
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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 
 
Maxine Henneuse 

 
0491 22 88 79 

 

Mo 
 
Mohamed Tarek Hassan 

 
0484 54 92 25 
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 Givers 
 
Wel, wel, wel… November is weeral voorbij, dus dat wilt zeggen dat 

december er is. Jaaah, we weten wel dat niet iedereen deze maand even 

leuk vindt. Wij hebben die ook examens gehad. Maar we gaan de 

scoutsvergaderingen plezant maken zodat jullie kunnen ontstressen of 

toch een poging kunnen doen tot. Vragen over vakken kun je ook altijd 

sturen via facebook, wie weet, is er iemand die een antwoord kan geven. 

En nu genoeg gezeverd over de examens. December is een feestmaand. 

We beginnen met de Sint en een kerstmarkt, we doen een truffelverkoop 

(dus bouwen we een feestje op straat) en een filmavond (ook een beetje 

een feest) en last but not least een kerstfeestje. In januari beginnen we 

met de jaarlijkse groepsmis en verder kunnen jullie zelf wel zien in de 

klopstok. We hopen toch dat jullie nog kunnen lezen na twee weken 

vakantie. 

 

Zaterdag 02 december van 20u-...u 

Sint + Kerstmarkt 

 
Hij komt, hij komt die lieve goede sint. 
Hoor wie klopt daar kinderen? Zie 
ginds komt de stoomboot. Sinterklaas kapoentje. Sinterklaasje bonne bonne 
bonne. De maan schijnt door de bomen. Ik denk dat je het al kan raden. De 
kerstman komt… Ah nee die ene met zijn grote mijter. Ja die kerel, ook met 
zo’n baard. Jullie weten wel wie ik bedoel. Tijdens en achteraf is er ook nog 
een kerstmarkt voor de ouders en de mensen die graag wat willen nablijven. 
Wij voorzien dan een hapje en een drankje aan schappelijke prijzen. 
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Zaterdag 09 december van 18u - 21u 

Truffelverkoop 

 
De klassieker van elk jaar staat weer voor de deur: Examens! Bleeh!! Eventjes 
ontspannen en de mooiste glimlach op je gezicht toveren. Ondertussen zijn 
jullie al veteranen in het verkopen van truffels. Ook de feesten staan voor de 
deur en de mensen hebben nog geen snoepje voor bij de koffie. Awel wij gaan 
dat tot bij hun aan de deur brengen. Wat een service! 
 

Vrijdag 15 december van 19u - 23u 

Filmavond  

 
Video? DVD? Blu-ray? Legaal gedownload? 

Noem maar op. Elke film die je maar kan 
inbeelden wij hebben hem/haar. Examens 

zijn vermoeiend dus gaan wij er eens lekker 
bij liggen/zitten/hangen. Filmpke of 2 pakken 
zeggen we dan. Natuurlijk vergezeld met een 

hapje en een drankje en het belangrijkste 
van al, goed gezelschap! Komen is de 

boodschap. En als ge u wilt ontspannen met 
gezelschapsspellekes, da’s ook altijd plezant. 
 

Zaterdag 23 december van 19u - 22u 

Kerstfeestje 

 
Feesten, daar zijn we goed in. Suprise suprise! We 

doen nog eens een feestje, Giver-Style! 
Een pakje van 5 euro, je mooiste feestmuts en een 

goed humeur. Maar 3 dingen die je moet 
meenemen. Da’s gemakkelijk, gewoon komen dus. 
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Zondag 31 december  

Geen Vergadering 

Scouts op oudjaar het zou een topper van een 
vergadering zijn maar ik denk dat ieder zijn eigen 
plannen al heeft gemaakt. Jammer, maar helaas, 

vandaag geen scouts 
 

Zondag 07 januari van 9u30 - … 

Groepsmis 

Dit was december alweer, hopelijk zien we jullie allemaal verschijnen volgend 
jaar in januari. Op 7 januari is het onze jaarlijkse groepsmis. De vergadering 
begint dan steeds vroeger. Wees dus zeker op tijd en in uniform. We doen de 
groepsmis om de kerk te bedanken dat we de lokalen mogen gebruiken. Voor 
wie een kerkbezoek niets zegt, jullie zijn steeds welkom om 10u45 om mee te 
doen aan de schouwing. Vergeet zeker niet de wet te leren! 
 
 

 
 
  

Shut  

Happens 
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Zondag 14 januari 10u00-12u30 

Bonte-ochtend 

Het is al even geleden dat we nog vuur 
maakten, misschien voor sommigen de eerste 

keer. Omdat het in januari meestal koud is, 
maken we vandaag vuur. En bij vuur maken 

horen marshmallows, chocomelk en natuurlijk 
niet te vergeten: de zangboekjes! We maken 

er dus een bonte-ochtend van. 

 

Zondag 21 januari 10u00-14u00 

Kookvergadering 

Vorige week hebben we vuur leren maken. Vandaag 
gaan we koken, maar dan niet op een houtvuur. Wat 
we juist gaan maken blijft nog even een verrassing. 

Moest je een leuk idee hebben laat het weten! 
 

 

 

Zondag 28 januari 10u00- 12u30 

Fotozoektocht 

Een fotozoektocht? Jawel, we gaan op tocht 
aan de hand van foto’s. Of we zoeken de 
foto’s aan de hand van de tocht. We gaan 

niet al te ver wandelen, het is anders wel een 
mooi opwarmertje voor volgende week. 
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Zondag 4 februari 8u30-21u30 (onder voorbehoud) 

Wintertocht 

Oh, oh. Daar is ie weer, de befaamde wintertocht. En naar waar 
brengt hij ons dit jaar? Zou er eindelijk nog eens sneeuw liggen (zoals op 11 
december), zodat we wel degelijk over een wintertocht kunnen spreken? We 
wachten af, hopelijk zijn we voltallig *wink wink* 
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Giverwet 
 
Als giver wil ik leven. 
Ik wil mezelf op een nieuwe manier ontdekken, in wat ik wil en wat 
ik kan. 
Ik wil samen met mijn groep spelen, praten, lachen en stilzijn. 
Ik neem zelf initiatief en zelfs risico’s, ik weet dat ik hierin niet alleen sta. 
Ik ben geen eenzaat maar een stukje groep, een groep waarin ik mee beslis. 
Ik ben mee verantwoordelijk. 
Hiervoor zet ik mij in, morgen en ook vandaag! 
  
Als je niet kan komen, gelieve dan een seintje te geven aan de leiding via 
givers@de25.be, via Feestboek of via onderstaande nummers: 
 

 Doornsnavel (Iori): 0496 70 80 68   

 Ouakari  (Bram): 0470 20 11 60 

 
 

 
 

 

mailto:givers@de25.be,via
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Contactgegevens 

 

Kapoenen en welpen 

Chil (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): 0484 54 92 25 

jogivers@de25.be 

Givers 

Ouakari (Bram): 0470 20 11 60 

Doornsnavel (Iori): 0496 70 80 68 

givers@de25.be 

Groepsleiding 

Ouakari (Bram): 0470 20 11 60  

Doornsnavel (Iori): 0496 70 80 68 

groepsleiding@de25.be 
 

mailto:givers@de25.be

