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Voorwoord 
 

Beste leden, ouders, vrienden en sympathisanten 

 

 

Op 24 juni vindt onze jaarlijkse barbecue plaats. Zeer belangrijk die avond 

is de kampavond. Wanneer u niet naar de kampavond kan komen, laat de 

takleiding dan iets weten. Het is uiteraard niet verplicht om naar de 

barbecue te gaan, u kunt ook enkel naar de kampavond. Gaan uw 

kinderen niet mee op kamp? Geef de takleiding dan ook even een seintje. 

 

Vanaf 25 mei wordt een nieuwe privacy regeling van kracht, zodat wij ook 

conform de GDPR in orde zijn. Meer informatie hierover staat op de site 

van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Wij proberen zelf ook zo snel mogelijk 

alles in orde te krijgen, maar zijn uiteraard zelf afhankelijk van de 

informatie die ons wordt gegeven door Scouts en Gidsen Vlaanderen. 

 

Dit is de laatste klopstok, dus het einde van het jaar zit er aan te komen. Na de kampen 

is het tijd voor het nieuwe jaarthema. Dit blijft normaal tot midden augustus geheim. 

We kunnen al een tipje van de sluier oplichten. Het gaat iets met ecologie te maken 

hebben. Vragen over Ecologie en Scouting? Mail naar ecologie@gouwantwerpen.be of 

ecologie@scoutsengidsenvlaanderen.be 

 

 

Een stevige linker en scouteske groet, 

De groeps 
  

https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/gdpr
https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/gdpr
mailto:ecologie@gouwantwerpen.be
https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/andere-themas/ecologie/8-goede-voorbeelden-voor-een-eetfestijn
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Belangrijke data 
 

Wanneer? Wat? Wie? 
13 mei  Straatverkoop 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 
  

 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 
Onze plannen voor deze dag zijn gewijzigd. We gaan naar de Schorre in Boom. We 
gaan met de bus, dus vergeet je Buzzypas niet als je er een hebt. 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! 
 

Aangezien het een hele dag is, stop je best ook een lunchpakket en genoeg drinken in 
je rugzak, vergeet ook geen zonnecrème (de leiding voorziet ook) en eventueel een 
handdoek om lekker lui te zonnen. 
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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. 

 
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. 
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 Juni 
 

Ooowww, het is weer juni! De zonnestraaltjes gaan weer doorheen de wolken 
schijnen. De regen zal ophouden. De buitenlucht zal weer super aangenaam 
aanvoelen. EN......het kamp komt weer stilletjes aan dichterbij, wat hebben we 
daar weer veel zin in. We kunnen al beginnen met aftellen.... 
 

Zaterdag 2 juni 18u00-20u00 

Vandaag is het nog eens tijd om te chillen 
achter de tv. We gaan film zien! De 
leiding neemt zeker en vast een super 
coole selectie aan films mee. Misschien 
zullen er ook nog wat snacks aan te pas 
komen. Zeker komen!  
 

 

Zaterdag 9 juni 18u30-20u00 
Niets leuker dan gezellig gezelschapsspelletjes te spelen in ons mooie lokaal. We 
hebben er hier zeker genoeg, maar als je zelf nog leuke spellen hebt liggen thuis, dan 
mag je die ook meenemen. Hondopolie zal ongetwijfeld ook wel eens aan bod 
komen.  
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Zaterdag 16 juni 18u30-
20u 
Als het wat donker wordt 
buiten, wat kan er dan toch 
wat licht in de duisternis 
bieden? Ah ja, een kampvuur! 
En wat hoort daar ook weer 
bij? Marshmellows!!! En wat 
nog? Super bekende, bijna te 
vaak gezongen 
kampvuurliedjes!!!  
 

 

Zaterdag 23 juni 18u kampavond -.... 
Vandaag is het kampavond voor de ouders. Hierbij 
wordt er wat meer over het kamp verteld. Jullie 
krijgen alle info die jullie nodig hebben om mee te 
gaan op ons mega leuke kamp, dat gaat plaatsvinden 
van 29 juli tot en met 5 augustus. Komen is de 
boodschap! En daarna is het natuurlijk weer tijd voor 
onze jaarlijkse BBQ. Iedereen welkom! Meer info 
vindt u later in de brief. 
 

 

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 

Mei & Juni 
 

Hey jogivers,  

 

We leiden mei in met een hele dag, we gaan echter niet naar de Lilse Bergen, zoals 

eerder het plan was, we gaan naar de Schorre in Boom. Daarna verkopen we onze 

heerlijke wafeltjes huis aan huis. Verder zijn we creatief, sportief, speels, precies, 

waterratten en klaar om gezellig samen te zijn op de barbecue en aandachtig te 

luisteren op de kampavond. 

 

Kusjes van jullie fantastisch leuke jogiverleiding  xoxo 

  
 

Zondag 6 mei: Groepsdag van 10u tot 17u 

We hopen vandaag op zonnig weer want we gaan naaaar….. DE SCHORRE!!  Neem 
zeker een lunchpakket en natuurlijk een stralend humeur voor deze dag 😉 mee.  

 

 

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.  
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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 aan wat denksport te doen , de leiding 

daagt jullie met andere woorden uit tot een potje schaken muhahaha.  

 

 

 

Zondag 10 juni: Klakkenbuizen-spel van 10u tot 12.30u  
Schaaf jullie pijlen-rollen-vaardigheden maar al wat bij want jullie gaan het nodig 

hebben. We gaan namelijk een zeer spannend klakkenbuizen- spel spelen! 
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Zondag 17 juni: Zwemmen van 14 tot 17u  

Kom vandaag met de fiets en kom zeker op tijd en want we gaan naar het 

zwembad van Sorghvliet!  

‘Waarom dit vreemde uur?’ zullen jullie misschien denken, maar er is een zeer logisch 

antwoord: rond dit uur liggen er speeltuigen in het water en kunnen we dus goed 

ravotten in het water 😊  

Vergeet zeker jullie 

zwemgerief niet!!  

(voor de jongens, neem een 

aanspannende broekje mee 

anders mag je niet in het 

water)  

 
 
Zaterdag 23 juni: BBQ 
vanaf 18u en kampavond om 18u30 
Hmm… lekkere patatjes in hun frakske, vleesjes en scampi’kes . Ja, ja het is weer tijd 

voor de jaarlijkse 25-BBQ! Neem al jullie vrienden en familie mee voor een super 

gezellige avond want er zal ook een kampvuur voorzien worden waar we gezellig tot 

in de late uurtjes luidkeels kunnen meezingen met de laatste topschijfkes (en voor de 

oudjes, de niet zo laatste schijfkes maar nog steeds TOP 😉) Meer info vindt u later in 

de brief. 
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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 
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 Givers 
 
Hoi hoi givertjes, 

Zeer spijtig van de Ten Miles, maar dat houdt ons niet tegen om op een 

bangelijk kamp te gaan. Omdat dit stilaan nadert is er op de laatste 

vergadering – de barbecue – een kampavond. Na het ouderspel was april 

weeral voorbij en dus is het nu 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 de week er op al te doen. Wat we deze laatste maanden nog gaan doen 

lezen jullie hieronder in een zorgvuldig samengestelde klopstok. 

 

Dikke knuffel van jullie giverleiding 

 
 
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 
Knutselen 
 
We gaan deze week niet zwemmen maar knutselen, jullie mogen 
jullie eigenste kampvlag maken, samen met de jogivers. 

 
  

                                    
1 Het goede doel: met goed doel wordt bedoeld 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 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. 

 
 
 
 
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.  
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Zondag 10 juni 10u-12u30 
Patrouillespel 1 
 

Vandaag spelen we het spelletje speciaal voor ons 
voorbereid door patrouille 1, dit betekend dat 
patrouille 2 nog een weekje heeft om het zijne 
volledig af te werken. Plezier verzekerd!! 
 

Zondag 17 juni 10u-12u30 
Patrouillespel 2 
 

En zoals vorige week doen we ook deze week een 
patrouillespel maar dan van de andere patrouille. 
Een goede voorbereiding op het leiderschap binnen 
een paar jaar ;) we kijken er naar uit. 

 

Zaterdag 23 juni 18u-...u 
Barbecue en kampavond om 18u30 
 

Zoals elk jaar onze welbefaamde BBQ! Dit gaat natuurlijk gepaard met een infosessie 
over het komende kamp in de grote vakantie. Meer info vindt u later in de brief. 
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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

