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Voorwoord 
 

Beste leden, ouders, vrienden en sympathisanten 

 

De maand januari voorbij, februari al gauw gedaan, dus maart komt in de 

buurt. 

In deze klopstok willen we nog even opnieuw de aandacht vestigen op de 

belangrijke data omdat, ja, het bal veranderde van datum. Dit vindt niet plaats 

op 24 februari, wel op zaterdag 28 april, de dag voor het ouderspel.  

Daarnaast is er in maart ook tijd voor een feestje georganiseerd door onze 

scouts. De kapoenen en welpen hebben hun brunch, terwijl de ouders van het 

oudercomité een wandeling op ’t Kiel organiseren. Wanneer de lente dan 

eindelijk in het land is, organiseren de jogivers en de givers een carwash, om 

het begin van de lenteschoonmaak in te luiden. 

Los van al deze drukte, staat er ook nog een groepsweekend op het 

programma, waarvoor u meer informatie vindt in de brief. 

 

 

 

Een stevige linker en scouteske groet, 

De groeps 
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Belangrijke data 
 

Wanneer? Wat? Wie? 
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 

28 april Bal Ouders + Stammers 
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 
wijzigingen zijn. 
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Kapoenen en welpen 
 Februari 

 

Lieve kapoenen, welpen en ouders, 
 
De kortste maand van het jaar gaat beginnen, februari! Wat gaan we allemaal doen? De 

maan ontdekken? Jaa, maar dat is niet het enigste…  dit is de laatste maand dat Kaa er 

gaat zijn, daarna vertrekt ze op groot avontuur naar München!  Dus wees allemaal jullie 

schattige lieve zelfjes ( of juist niet ;) ).  

 
Laat ook weten wanneer je niet naar de scouts kan komen! 
  
Groetjes, De kapoenen- en welpen leiding  
 
 

 

 

11 februari –10u tot 12u30 – MAANSPEL  

 
Nu geen we eens de maan ontdekken, hoe zou die eruit zien? Hoe 

voelt de  maan? Is het daar koud of warm? Als we hier verkouden 

worden, is dat daar dan ook? Op al je vragen kom je vandaag een 

antwoord te weten!   
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18 februari – 10u tot 12u30 – MÜNCHEN 

 
Dit is de laatste vergadering dat Kaa er nog gaat zijn.  

We gaan heel goed afscheid nemen van haar want ze vertrekt 

voor een paar maanden naar München om daar te studeren.  

Natuurlijk moeten we zelf zeker zijn dat München wel een leuke 

plek is om te wonen, daarom spelen we een super groot spel om 

München te ontdekken.  

 
 
25 februari – GEEN SCOUTS 

 
De leiding moet vandaag een beetje uitrusten. Volgende week staan 

we er weer helemaal klaar voor!  
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 Maart 
 
Lieve kapoenen, welpen en ouders, 
Wauw zeg, is het al maart? Wat gaat te tijd toch snel vooruit en ja hoor ook deze maand 
hebben heel wat leuks voor jullie in petto.  
Ook deze maand laat je ons best iets weten indien je niet kan komen  . 
 

4 maart -  10u tot 12u30 - belangrijk bezoek ! 

Vandaag krijgen we twee heeel belangrijke personen op bezoek. Nee, het is niet de 
koning en de koningin en ook niet Bumba en Bumbalu, wie zou het dan kunnen zijn? 

Tjah, de enige manier om dit te weten te komen, is om vandaag naar de scouts te 
komen! 
 

11 maart - 10u – 12u30 - laddercompetitie 

Wie o wie van jullie kan het beste touwspringen? Of lopen? Of bootjes 
vouwen? Dat gaan we allemaal uitvinden. Het heeft te maken met een 

ladder, weten jullie al wat we gaan doen?  
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18 maart - 9u – 14u - Brunch (welpen)  

en verassingsvergadering (kapoenen) 

De welpen gaan vandaag eens laten zien hoe goed ze kunnen opdienen en bedienen 
want vandaag is het de fameuze brunch ! Middageten hoeven de welpen dus niet mee 
te nemen, maar let wel op dat ze al ontbeten hebben. Ouders hebben zich al kunnen 
inschrijven via de brief, dit kan nog tot 13 maart. Deze brief i.v.m. de brunch zal je nog 
wel eens zien verschijnen in de facebookgroep, mail of gewoon op papier.  
 
Voor de kapoenen is het ook een hele dag vandaag, zodat de ouders die op uitstap gaan 
zich geen zorgen hoeven te maken. Wat we juist gaan doen is nog een grote verassing, 
maar het wordt zeker en vast heel leuk ! Het is een hele dag dus vergeet zeker en vast je 
brooddoos voor ’s middags niet !! 
 

 

 
 

 

 
25 maart - 10u -12u30 - levende monopoly 

De Meir kopen is het allerduurst, in de gevangenis kan je ook 
terecht komen en je kan er huisjes en hotels kopen. Weten 
jullie al om welk spel het gaat? Monopoly ! Maar vandaag 
spelen we niet de gewone Monopoly die jullie allemaal 
kennen, nee we spelen vandaag een veeeel coolere versie 
namelijk levende Monoply.  
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Kapoenenwet:  
ALLEMAAL ABNORMAAL  
  
Welpenwet:  
WIJ ZIJN WELPEN  
DIE GRAAG HELPEN  
MET DE NATUUR ZIJN WIJ 1  
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 

gsmnummers.   

 
 
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 

Januari & Februari 
 

Dag allemaal,  

Na januari zijn we weer met een nieuwe maand vol met spannende activiteiten. Het is 

misschien dan wel het midden van de winter , maar we gaan ons niet laten stoppen 

door de koude temperaturen. In Februari gaan we veel verschillende dingen doen, 

gaande van lange tochten maken tot een avond op ons gat zitten. Spijtig genoeg gaat 

Mo ons niet meer versterken als leider, misschien zien we hem zo nu en dan nog eens 

opduiken. Hopelijk zien we jullie allemaal op vrijdag, zaterdag of zondag. Tot dan.  

 

De jogiverleiding. 
 

Zaterdag 10 februari 7u00 tot 20u00 

Wintertocht 
Zoals jullie zien is het vandaag een beetje 

vroeger dan normaal. Dit is omdat het weer 

tijd is voor onze jaarlijkse wintertocht. 

Vergeet zeker niet om een groot lunchpakket 

mee te nemen. Doe zeker stevige 

stapschoenen aan en neem ook best 

regenkledij mee. Kom zeker op tijd zodat we 

onze trein niet missen. Het eind uur is een 

schatting. Dit zal afhangen van de treinuren 

bij de terugkomst. En jullie staptempo ;) 

 

Zaterdag 17 februari : filmavond 19u00 tot 22u00 
Na onze vermoeiende tocht van vorige week is het tijd 
om ons eens goed  te ontspannen. We gaan dit doen 
door te genieten van een leuke film. Wie wil mag zijn 
slaapzak meenemen. Als je thuis leuke films hebt liggen 
mag je deze altijd meenemen.  
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Zondag 25 februari : geen vergadering 

Deze week is het geen vergadering want de 
leiding moet uitrusten na het harde werk op 
het bal. Volgende week staan we er terug met 
weer een spetterde activiteit dus geniet maar 
van deze week rust.  
 

 
 

Zondag 04 maart: verrassingsactiviteit 10u00 tot 

12u30 
Deze week wordt het een mega super feest of misschien ook 
niet. Ik kan je wel verzekeren dat het een echte knaller gaat 
worden. Als je wilt weten wat er gaat gebeuren moet je dus 
zeker komen. 

 

 

 

 

 

 

Zondag 11 maart  slaapzakkenquiz van 10:00 tot 

12:30 
 

We halen onze slaapzak boven en we gaan slapen . 
Nee, we gaan quizzen, laad jullie knappe koppen maar al 
op, studeer zoveel mogelijk in en laat eens zien hoe slim 
jullie zijn.  
Zeker jullie slaapzak niet vergeten mee te brengen. 
 

 

 

 

 

 

 

Zondag 18 maart: stadsspel van 10:00 tot 

16:00 

 
We gaan de stad onveilig maken. 
Samen met onze stalen ros “fiets” zijn we de hele dag 
op pad. Zet jullie mooiste glimlach op jullie smoeltjes. 
Zeker niet vergeten om voldoende eten en drinken 
mee te brengen. 
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Zaterdag 24 maart: carwash van 10:00 tot 16:00 / 17:00 
 

Working at the carwash , whooow yeah. 
We hebben het zonnetje alvast besteld. Hopelijk dat we waar krijgen voor ons geld. 

Stuur je ouders ,familie en vrienden om hun auto of fiets te laten poetsen. 
Eten doen we op de scouts , je hoeft dus niets mee te brengen.

 

 
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 
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 Givers 
 
Hey givertjes 

Februari is weer in ’t land, maar deze korte maand is snel voorbij. Maart 

breekt dus binnenkort aan. Dat betekent dat we stilaan de lente naderen. 

Hier maken we ook gebruik van door een carwash te plannen op 25 maart 

(wat dus eigenlijk al lente is). Ook het groepsweekend begint in maart en 

eindigt in april ;) Maar nu komt de grote verrassing, op 4 maart, is het 

gewoonlijk koopzondag in Antwerpen, dus dachten we: waarom gaan we 

niet eens shoppen met de givers. 

 

11 februari  08u30 tot 21u00  
Wintertocht 

We gaan weer eens op wandel in ons kleine landje. We vertrekken met de trein om 8u55 
aan station Antwerpen-Zuid. 

Wie wil kan ons opwachten in station Antwerpen Berchem op spoor 9. Daar vertrekt de 
trein om 9u14. Laat wel op voorhand weten of je naar het lokaal komt tegen 08u30, of 

dat je naar Berchem gaat tegen 9u00.  
Diegene die er twee jaar geleden bij waren herinneren zich misschien nog iets van de 

treinroute (richting de stad van de saxofoon), alleen stappen we dit keer vroeger af. Het 
zijn trouwens dezelfde leidsels die meegaan. Neem zeker voldoende eten, drinken, 

warme kleding en sokken mee. Vergeet ook geen muts, handschoenen, zonnecrème,  
zonnebril, schoenen waarmee je deftig kan wandelen, en alles wat je zelf nodig denkt te 

hebben. 
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18 februari 10u00 tot 12u30 
Valentijnspecial 

Het is … kusjes dag, kusjes dag, *Psych/SIKE* (of hoe je het ook wil spellen), 
zo niet hé. Het is tijd om ons lievelingsspelletje nog eens boven te halen, jawel, 

Weerwolven. Dit keer met een extra Cupido.  
 

 

 

 

23 februari 19u00 tot 22u00  
Disco-schaatsen 

Vandaag gaan we nog eens goed lachen door tikkertje te beginnen spelen op de ijspiste 
met willekeurige mensen. En dat allemaal op de beat van de muziek en sfeerlichtjes. Wie 

van ons blijf het langste recht?  

 

 

4 maart 10u00 tot 12u30  
Shoppeeuh 

Jazeker, hier is ze dan, de vergadering waar we zo lang hebben op gewacht. Misschien 
niet helemaal waar, maar soit. Vandaag 4 maart is het koopzondag, en wat is er beter 
dan een koopzondag ? Een koopzondag in Antwerpen natuurlijk ;) en het wilt toch wel 
lukken dat onze lokalen in Antwerpen liggen. 
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11 maart 10u00 tot 12u30  
Vriendjesdag 

 
Het is al lang geleden dat we nog eens nieuwe 
gezichtjes zagen in de scouts. Tijd om daar 
verandering in te brengen. Ok, jullie zijn elkaars vriendjes al, 
maar probeer toch om iemand nieuw mee te nemen. Zou de 
leiding hier ook in slagen? 

 

 

 

17 maart 14u00 tot 18 maart 15u00  
Technieken 25u 

Om goed voorbereid op kamp te vertrekken, 
zullen we onze technieken nog eens moeten 
aanscherpen. Daarom hebben we 25 uur om 

tenten op te zetten en af te breken, een shelter 
te bouwen en af te breken en om gezellig rond 

een kampvuurtje te zitten.  
Waarom 25? Hmmm deuh 25. 

 

 

24 maart 10u00 tot 17u00  
Carwash 

Tijd om al die vuile auto’s een goede wasbeurt te geven. Vanaf 
11u mogen alle ouders, grootouders, tantes, nonkels, broers, 
zussen, vrienden, ouders van vrienden, grootouders van 
vrienden, tantes en nonkels van vrienden, broers en zussen 
van vrienden en vrienden van vrienden hun auto’s, fietsen of 
brommers laten wassen. Nodig ze dus allemaal uit!  
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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 

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

