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Voorwoord 
 

Beste leden, ouders, vrienden en sympathisanten 

 

Daar is de lente, daar is de zon 

Bijna, maar ik denk dat ze weldra zal komen. 

De klopstok en brieven staan al online. 

En de leiding is er klaar voor. 

 

Naar vergaderingen toe is april een korte maand, maar we zijn voorbereid en hebben 

mei al volledig vol gepland.  Maar voor we zover zijn eerst nog onze langverwachte 

nieuwste editie van het bal en gevolgd door het ouderspel. 

De eerste vergadering van mei is het groepsdag. We gaan met de hele groep naar de 

Lilse Bergen, maar om daar te geraken zoeken we nog enkele bereidwillige ouders.  

Het oudercomité heeft voor die dag ook opnieuw een ouderactiviteit klaar, meer 

informatie hierover vindt u in de brief. Ook in mei verkopen de jogivers en de givers 

opnieuw overheerlijke wafeltjes en andere lekkernijen. Alle brieven zijn op de site te 

vinden en bijgevoegd als bijlage in de mail. 

 

Half mei is de start der werken gepland aan het Sint-Catharinaplein. De stad 

zou nog een startvergadering plannen, maar tot hiertoe is er radiostilte. De 

lokalen blijven altijd bereikbaar, maar parkeren zal even niet mogelijk zijn. 

Zoals in de klopstok van februari 2017 al werd voorspeld, is de parkeerdruk 

om de stad heen toegenomen. Bij de herinrichting van het plein zouden er 

ook minder parkeerruimtes worden voorzien. Wat voor problemen dit 

meebrengt, spreekt voor zichzelf. 

 

 

Een stevige linker en scouteske groet, 

De groeps 
  

http://www.de25.be/
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Belangrijke data 
 

Wanneer? Wat? Wie? 
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 
  

 April 
 

April wordt misschien wel een korte scoutsmaand, maar dat maken we goed door deze 
maand in te zetten met een superleuk groepsweekend! Hiervan kunnen jullie in de 
paasvakantie bekomen, zodat we er daarna terug stevig kunnen invliegen. En hopelijk 
laat de zon wat meer van zich zien, want we hebben weer super veel zin in 
buitenspelen! 
 

8 april: geen vergadering 
 

Nu mag je lekker uitrusten! Veel plezier tijdens de 
vakantie! 
 

15 april: geen vergadering 
 

Geniet nog een laatste dag van de paasvakantie, want 
morgen is het terug school. Maar niet getreurd, want 
dat wil ook zeggen dat we volgend weekend er weer 
zijn met een leuke vergadering! 
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Zaterdag 21 april: 18u00 - 20u00: kookvergadering 
 

Kunnen jullie geloven dat het alweer van oktober 
geleden is dat we een kookvergadering gedaan 
hebben? Wij zeker niet en daarom gaan we deze 
zaterdag nog eens achter het fornuis staan. We 
beginnen al om 18 uur, dus jullie moeten nog niet 
gegeten hebben. De leiding zorgt ervoor dat het 
recept zeker lukt, zodat onze kapoenen en welpen 
goed gegeten hebben. 
Omdat de leiding zondagvoormiddag gaat helpen bij 
de marathon van de Ten Miles, is deze vergadering 
naar zaterdag verplaatst. 
 

29 april: 14u00 - 17u00: ouderspel 
 

Vandaag mogen de mama’s en de papa’s en de bomma’s en de bompa’s ook eens 
meespelen. Naar jaarlijkse gewoonte wordt het een megagroot spel, waarin iedereen 
het beste van zichzelf kan tonen. Laat zeker weten of je komt en hoeveel familieleden je 
meebrengt. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! 
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 Mei 
 

De maand mei is de maand bij uitstek om eens wat nieuws te proberen. Daarom heeft 
de leiding alleen maar activiteiten gepland, die we dit jaar nog niet gedaan hebben. Het 
wordt spannend, gezellig, creatief en als je niet oppast misschien een beetje nat, maar 
vooral heel leuk! 
 

 

Zondag 6 mei: 10u tot 17u: Groepsdag 
Naar jaarlijkse traditie gaan we dit jaar naar de Lilse 
Bergen voor onze supertoffe groepsdag. Geen 
enkele plek waar je een nog grotere speeltuin kan 
vinden dan deze. Deze dag vol avontuur doen we 
samen met de grotere takken, dus dan kunnen jullie 
de vriendjes en vriendinnetjes die jullie op 
groepsweekend gemaakt hebben nog eens 

terugzien. Wij kijken er alvast heel hard naar uit en jullie vast ook! 
 

Als het weer goed zit kunnen we misschien zwemmen, neem dus zeker je zwemgerief 
en een handdoek mee. Aangezien het een hele dag is, stop je best ook een lunchpakket 
en genoeg drinken in je rugzak. Omdat een treinrit niet goedkoop is en bijna twee uur in 
beslag neemt, zouden we willen vragen of er ouders bereid zijn om te rijden. Er rijden 
ook al een paar leid(st)ers, maar dit zal nog niet genoeg zijn. 
 

Zondag 13 mei: 10u tot 12u30: Avontuur (kapoenen en welpen gesplitst) 
Vandaag gaan we op avontuur! En wat doen echte avonturiers: die 
vinden altijd hun weg. En niet met gps, nee nee. De echte avonturiers 
die lezen de kaart. Wij gaan vandaag onze weg terug moeten vinden 
naar het lokaal in een race tegen de klok, voor de ouders terug zijn. 
Maar wie dacht dat er maar één soort kaart bestond, die gaat nog veel 
leren.  
De laatstejaars welpen zullen dat volgend jaar bij de jogivers zeker 
nodig hebben, maar voor de rest is dit ook handig om te kunnen (hint: 
op kamp misschien, wie weet). Kortom: het wordt een leuke en 
leerrijke voormiddag! 
 
Het is een gesplitste activiteit, want we kunnen niet met 15 mensen rond één kaart 
gaan staan en de kapoenen en de welpen kunnen dan beter elk aan hun eigen tempo 
gaan. We gaan heel de tijd buiten zijn dus zorg dat je goed gekleed bent voor het weer, 
en smeer je zeker al eens in met zonnecrème. Je mag ook een flesje water meenemen, 
maar wij voorzien ook drinken. 
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Zondag 20 mei: 10u tot 12u30: Knutselen 
We gaan nog eens knutselen, maar we gaan niet gewoon knutselen, misschien werken 
we wel met heel de groep aan één groot knutselwerk, of misschien maken we wel iets 
voor elkaar, of voor het lokaal te versieren. Ik ga nog niet te veel verklappen van wat we 
gaan maken, maar ik kan alvast zeggen dat het de max gaat zijn! 
 

Zondag 27 mei: 10u tot 12u30: Waterspelletjes 
Vandaag rekenen we op het mooie weer (we hebben altijd 
een plan B) en gaan we nog eens iets doen om de komst van 
de zomer te vieren: waterspelletjes!! Een waterballonnen 
gevecht, of een bruine-zeep spektakel, vandaag is het 
allemaal mogelijk. 
Zorg dat jullie goed ingesmeerd zijn met zonnecrème en dat 
jullie voor achteraf een handdoek en reservekleren 
meenemen. 
 

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 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):  niet meer beschikbaar via gsm 
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 Jogivers 

april & mei 
 

Hey jogivers,  

 

De lente is weer in huis, de zon straalt. Hopelijk zijn jullie allemaal uitgeslapen na een 

deugddoende vakantie. Want nadat we er op weekend een circus van gemaakt hebben, 

is het nu terug tijd om minder de aap en clown uit te hangen. We gaan namelijk samen 

met de givers helpen op de Ten Miles. Dat is zo’n beetje zoals de carwash maar dan 

voor lopers. Wat we verder nog van jogi-acitiviteiten gaan doen lezen jullie verder in de 

klopstok. 

 

Kusjes van jullie fantastisch leuke jogiverleiding  xoxo 

  
 

Zondag 22 April: Ten Miles van 11u30 tot 18u 

We gaan nog eens de lopers en stappers aanmoedigen van de Ten Miles. En hoe gaat dit 

beter dan met water uit te delen. Vergeet jullie lunchpakketten en jullie fietsen niet! 

We fietsen samen met de givers naar de kaaien en op het einde fietsen we terug naar 

het lokaal. 
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Zondag 29 April: Ouderspel van 14u tot 17u 

Aan alle ouders, ouderlingen, en verouderden, haal jullie meest kindse kantje 

nog eens boven en kom jullie kroost aanvullen op het slagveld dat het ouderspel 

is. DE STERKSTEN ZULLEN OVERWINNEN! 

De brief van oproeping voor het oudste spel van het ouderland volgt nog! 

 

 

Zondag 6 mei: Groepsdag van 10u tot 17u 

We hopen vandaag op zonnig weer want we gaan naaaar….. DE LILSE BERGEN!! Neem 
dus zeker je zwemgerief mee om een heerlijk verfrissend plons’ke te nemen. Ook een 
lunchpakket en natuurlijk een stralend humeur voor deze dag 😉  
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Zondag 13 mei: Wafelverkoop van 10u tot 12.30u 

Het is weer tijd om onze heerlijke wafels te 

verkopen aan gans het Kiel! Dus neem jullie liefste 

glimlachje en schattigste snoetjes maar mee zodat 

niemand kan ontsnappen aan jullie verkoopskills. 

Voor diegene die zelf willen smullen van de wafels, de brief 

volgt nog of kan je vinden online.  

 
 

 

Zondag 20 mei: Knutselvergadering van 10u tot 

12.30u  

 

We gaan het vandaag lekker rustig aan doen en onze creatiefste 

kant naar boven halen, want we gaan knutselen! 

 

 
 

 
 

 

 

Zondag 27 mei: sportvergadering 10u-12.30u  

Omdat da examens er bijna aankomen is het dringend tijd 
dat we onze geest wat extra zuurstof bezorgen en ons nog 
eens goed kunnen uitleven. Daarom deze ultra coole 
sportvergadering!   
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Zaterdag 2 juni: Spelletjesavond 20u tot 22u  

Vorige week hebben we ons goed kunnen uitleven in de buitenlucht, nu is het 
tijd om ons in te leven in een spelletje weerwolven. Of om aan wat denksport te 
doen , de leiding daagt jullie met andere woorden uit tot een potje schaken 

muhahaha.  

 
 

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 
 
Hoi hoi givertjes, 

Het groepsweekend zit er op. We hebben volop gegiverd, maar nu is het 

weer tijd om hard te werken. Toch zeker tijdens de Ten Miles. Na het 

ouderspel is april weeral voorbij en is het tijd voor mei. De eerste 

vergadering van mei is weer met de hele groep, maar er zal voldoende tijd 

zijn om te giveren. Toch is het werken nog niet afgelopen want ook de 

wafelverkoop is in mei te doen. 

 

Zondagen 8 en 15 april 
Geen vergadering 

We missen jullie stuk voor stuk, en hopen dat jullie enkele weken zonder ons kunnen. Wij 
werken ondertussen ijverig aan het kamp. We zijn er terug voor het harde werk op de 
Ten Miles. 
 

Zondag 22 april van 11u30 – 18 u  

Ten Miles 

Jaja, ook dit jaar weer zijn we van de partij. We zullen de 
organisatie eens laten zien wat organiseren is. Kom allemaal met 
jullie fiets naar het lokaal, we vertrekken van daaruit naar de 
kaaien. Voor wie rechtstreeks wil gaan, dat kan ook: we staan op 
dezelfde plaats als vorig jaar, namelijk op de Sint-Michielskaai. 
Vergeet ook geen lunchpakket.  
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Zondag 29 april van 14u tot 17u 
Ouderspel 

 
Nadat jullie ouders gisteren strontzat zijn 
thuisgekomen, laten we hen even uitslapen, maar daarna 
vliegen we er weer in met een ouderspel. Kater of niet, 
iedereen moet gaan om te winnen. Uiteraard zijn niet alleen 
ouders welkom maar ook zussen, broers, tantes, nonkels, 
grootouders,… 
Dit jaar is er echter geen etentje achteraf, dus inschrijven is 
enkel nodig om ons een beeld te geven van de grootte van de 
groep spelers. Bedankt alvast om in grote getalen aanwezig te 
zijn. 
 
 

Zondag 6 mei van 10u tot 16u 
Groepsdag 

 
We gaan dit jaar nog eens een groepsuitstapje doen. We zouden hier graag beroep voor 
willen doen op enkele ouders. Voor sommigen nog bekend, gaan we dit jaar naar de Lilse 
Bergen. We hopen daarvan terug te vertrekken tegen 15u30. Vergeet vooral volgende 
zaken niet: 

 Voor het goede weer: 
o Zwemgerief (inclusief grote handdoek of strandlaken) 
o Zonnecrème, Pet, Zonnebril 

 Voor het slechte weer: 
o Muts, handschoenen, handwarmers,  
o Dikke trui(en) 
o Regenjas 
o Rubberen laarzen 

 Sowieso mee te brengen: 
o Eten en drinken om de dag door te komen 
o Envanallesennogwatdatjedenktdondigtehebbenomeendagdoortekomeninde

LilseBergen 
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Zondag 13 mei van 10u tot 12u30 
Wafelverkoop 
 
Nog eens een vergadering op een normaal uur. Allé, toch voor zij die het 
normaal vinden om voor de middag op te staan om naar de scouts te komen. Allemaal 
wakker en in piekfijn uniform om wafeltjes voor het goede doel1 te verkopen.  
 

Zondag 20 mei van 10u tot 12u30 
Zwemmen 
 
We gaan net zoals Sociaal Incapabele Michiel op reis. We doen dit niet met de auto maar 
met de fiets. Michiel gaat op reis naar, jawel, het zwembad van Hoboken. 

  
 
Zondag 27 mei van 10u tot 16u30 
Lentetocht 
 
Vanwege het succes van onze wintertocht, doen we ook nog een lentetocht. Voor zij die 
het sarcasme in vorige zin niet begrijpen: wij zouden graag willen dat er dit keer meer 
dan twee givers naar de vergadering komen. Wat het weer gaat doen is natuurlijk 
afwachten, maar aan de temperaturen zal het waarschijnlijk niet liggen. Waar we precies 
gaan wandelen blijft nog even geheim. Of de tocht lang is, hangt van jullie af, want jullie 
mogen de kaart vasthouden. 

 
  

                                    
1 Het goede doel: mat goed doel wordt bedoelt het kamp van de jogivers en de givers dat door zal gaan in de zomer 
van 2018. Waarom is dit een zogenaamd ‘goed’ doel? Omdat op kamp gaan met de scouts nooit een slecht doel kan 
zijn en omdat de verkoop van deze wafeltjes zo’n kamp mogelijk maakt. 
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Zondag 3 juni van 10u tot 12u30 
Sport en spel 
 
Het is nog eens tijd om de beentjes los te gooien, maar niet onder tafel zoals 
we al te vaak deden. Giveren kan altijd, maar een beetje actief zijn moet er toch ook in 
zitten. Zeker omdat er een drukke periode zit aan te komen waarbij een gezonde geest in 
een gezond lichaam nodig is. Bij jullie leiding is dit uiteraard al een beetje misgelopen, die 
gezonde geest komt er maar niet in. 

 
Laat ons alstublieft weten of je al dan niet komt. 
Gelieve 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 

  

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! 

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

