
 

SCOUTS en GIDSEN VLAANDEREN 

25e  St. - Joris 

Brief September 2018 
 

Beste leden, ouders en sympathisanten, 

De kampen zijn weer voorbij maar niet getreurd, want een nieuw scoutsjaar gaat weer van start en 

daar horen uiteraard opnieuw scoutsactiviteiten bij. Een aantal leid(st)ers zullen hun actieve 

leiderschap spijtig genoeg stopzetten en van hen moet dus afscheid genomen worden. We 

verwelkomen deze maand gelukkig ook nieuwe leiding. Alle begin is moeilijk dus zal deze eerste 

maand het voorwoord ook iets korter zijn zodat kan worden overgegaan naar het belangrijkste: de 

activiteiten. 

 

Weekend 31 augustus – 2 september: Afscheidsfeestjes 
Het nieuwe scoutsjaar is weer in aantocht. Dat wil zeggen dat het tijd is om afscheid te nemen van 

onze laatstejaartjes die overgaan naar een andere groep, leiding die stopt of leiding die een andere 

tak gaat doen. Dat wil niet zeggen dat we er een trieste bedoening van gaan maken, met een hapje 

en een drankje kunnen we nog wat fantastische kampherinneringen ophalen. 

De leden die overgaan op de overgang hebben dus voor de laatste keer een vergadering bij hun tak 

van vorig jaar. De takken hebben verschillende begin- en einduren: 
 

    Kapoen en welpen: zondag 2 september: 10u00– 12u30 
 

Jogivers: zaterdag 1 september 20u00 – 22u00 (geen uniform verplicht, eten wordt 
voorzien) 

           Givers: zondag 2 september 10u00 – 12u30 (geen uniform verplicht) 
 

Weekend van 7 - 9 september: Geen vergadering 
De leiding gaat het nieuwe jaar plannen en is hiervoor een weekend niet van de partij. 

 

Zondag 16 september vanaf 14u00 tot alles is opgeruimd (± 17u00): Overgang 
Vandaag zullen nieuwe leden en leiding ontvangen worden en leden en leiding die overgaan door hun 

tak verwelkomd worden, maar ze moeten zich nog eerst bewijzen. Spijtig genoeg zal van sommigen 

ook afscheid genomen moeten worden. Zij die overgaan kunnen best slechte kleren (die vuil mogen 

worden) en ook reservekledij (bv. uniform voor zij die dit bezitten) meenemen. 
 

Zaterdag 22 september van 14u00 tot 20u00: Feest in Kielpark 
De 25 is ook van de partij bij dit buurtfeest in het kielpark, we spelen maar al te graag wat spelletjes met al 

diegene die dit graag doen. Ook zijn we natuurlijk aanwezig voor enige info die de ouders of de kinderen 

graag willen weten. Spreek ons zeker eens aan en we zullen het je maar al te graag allemaal vertellen.  

 

Zondag 30 september van 10u00 tot 12u30: Groepsspel 
We gaan dit jaar weer van start met het groepsspel. We verwachten jullie dus massaal, want voor een 

groepsspel is er een groep nodig. Op deze manier maken we kennis met alle leiding en leden van de 25. 

 
 
 



 

De Klopstok van oktober zal u in uw mailbox krijgen of op de site kunnen vinden. U kan eventueel een 

papieren versie aanvragen bij de groepsleiding: groepsleiding@de25.be of mondeling tijdens de 

overgang of voor of na een vergadering. 

 

Een stevige linker, 

de groeps 
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