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Voorwoord  
 

Beste leden, ouders, vrienden, sympathisanten 
 
 
De maand januari voorbij, februari al gauw gedaan, dus maart komt in de 
buurt. De lente staat voor de deur en dan zullen we allemaal weer openbloeien 
en kunnen genieten van het zonnetje (hopelijk). 
 
Op 17 maart kan u weer komen genieten van een heerlijke brunch van de 
welpen. 
Op 31 maart is het ouderspel! Wij hopen alle ouders aanwezig te zien in 
piekfijn uniform :p 
 
Na al deze drukte is het weer groepsweekend, maar daarover volgende maand 

meer. (Een beetje spanning creëren 😉 ) 
Met vragen kan u steeds terecht bij tak- of groepsleiding, contactinformatie 
vind u achter-/onderaan de klopstok 
 
 
Een stevige linker en scouteske groet, 
De groeps 
  



 

 

Belangrijke data: 
 

Wanneer? Wat? Wie? 

 

23 Februari Cinema Jogivers 

17 Maart Brunch Welpen 

30 Maart Earth Hour om 20u30 IEDEREEN 

31 Maart Ouderspel Alle takken + Ouders 

5 – 7 April Groepsweekend Alle takken 

26 April Café De 25 Ouders 

28 April Bestellingen binnen van de wafels Jogivers & Givers 

5 Mei Groepsdag Alle takken 

29 Juni BBQ & Kampavond Alle  

31 Juli – 11 Augustus Kamp Jogivers & Givers 

4 – 11 Augustus Kamp Kapoenen & Welpen 

 



 

 

Kapoenen en welpen 
Februari 

 
Lieve kapoenen, welpen en ouders, 
 
Februari, jaja het is koud buiten, maar dat houdt ons niet tegen! We gaan veel buiten spelen 
deze maand, maar ook gezellig binnen zitten en onze fantasie boven halen. En deze maand 
kunnen jullie laten zien hoe goed jullie in groep kunnen werken. 
 
Vergeet jullie uniform zeker niet, want dat is nog altijd zeer belangrijk!! Geef ook zeker altijd 
een seintje, wanneer uw kapoen of welp niet kan komen naar de scouts. En wees steeds op 
tijd, want we zouden graag stipt op het uur, dat in de klopstok staat, willen starten! Liever 
een paar minuutjes te vroeg dan te laat. 
 
 
Zondag 3 februari – 10u00 tot 12u30 – Sport en spel 
Jaja, vandaag gaan we nog eens goed sporten en vooral bewegen.  
De bal zal van hier naar daar vliegen, maar we gaan jullie ook in groep van de 
ene kant van het veld naar de andere kant zien lopen. Zo te horen gaan we het 
wel warm krijgen door al dat sporten. 
 
 
Zondag 10 februari – 10u00 tot 12u30 – Winterspel 
Brrr, wat is het koud buiten. Zo te zien aan de datum is het 
winter dus gaan we het groot winterspel spelen, zorg maar dat 
je zeker goed warm bent aangekleed, zodat we de winter tegen 
kunnen gaan. 
 
 
 
Zondag 17 februari – 10u00 tot 13u30 – Knutselen 
Vandaag reizen we naar knutselland, “wat is dat?”, 
hoor ik jullie denken, dat is het land waar alles kan en 
alles tot leven kan komen vanaf dat je het op je blad 
schildert of tekent. 
 
 
Zondag 24 februari – 10u00 tot 12u30 – Klopjacht op … 
Dit klinkt allemaal een beetje eng, maar vandaag gaan we opzoek 
naar iets groots, iets gevaarlijk, iets super mega eng, net zoals in de 
films. Denk maar al eens na over hoe het monster eruit kan zien, 
maar misschien ziet hij er wet zo uit........ 
  



 

 

Kapoenen en welpen 
Maart 

 
Lieve kapoenen, welpen en ouders, 
 
Maart...de laatste wintermaand, wat wil zeggen dat de lente alweer in zicht is en dat het dus 
weer wat warmer gaat worden. Het kan nog koud worden deze maand, dus zeker nog warm 
genoeg aankleden, maar dat heeft ons nog nooit tegengehouden om op onze welgeliefde 
locatie in het Kielpark onze super scoutastische spellen te spelen! 
 
Geef ook zeker altijd een seintje, wanneer uw kapoen of welp niet kan komen naar de 
scouts. En wees steeds op tijd, want we zouden graag stipt op het uur, dat in de klopstok 
staat, willen starten! Liever een paar minuutjes te vroeg dan te laat. 
 
Zondag 3 maart  – Geen scouts 
Helaas pindakaas, het is vandaag geen scouts. Slaap vandaag maar 
eens goed uit en geniet van jullie vakantie! Niet getreurd volgende 
week staan we er weer, in piekfijn uniform en met een dosis goed 
humeur en nog veel meer.  
 

 
Zondag 10 maart – 10u00 tot 12u30 – Wintertocht XXS 
Jaja wij doen dit jaar ook mee, we gaan op wintertocht. We gaan in de koude 
stappen en hopelijk genieten van de sneeuw. Wij hebben al aan de weermannen 
sneeuw besteld, nu nog hopen dat het echt gaat sneeuwen.  
+ Kleed je zeker goed warm aan met goede stapschoenen. 
 

 
Vrijdag 15 maart – kinderfuif 
Waar is da feestje? In de nova kan je je vanavond uitleven op een 
super toffe fuif, georganiseerd door onze eigen party-planners Lize 
en Linn. Het is geen vergadering dus de leiding zal niet aanwezig zijn, 
voor meer info kan je ons wel altijd aanspreken.  
 
 
Zondag 17 maart – 9u00 tot 15u00 – Brunch + kapoenenactiviteit (gesplitste vergadering) 
Vandaag hebben de brunch van de welpen. We hopen dat er 
geen glazen of borden gaan vallen, dus oefen maar al goed. Het is 
zeer belangrijk dat je een correct uniform aan hebt. Om in te 
schrijven, zie bijgevoegde brief. We voorzien middageten voor de 
welpen. 
 
De kapoenen hebben een eigen planning, zij gaan niet helpen bij 
de brunch, maar niet getreurd, voor jullie staat er een grote verrassing te wachten, er komen 
misschien wel oude bekende gezichten tevoorschijn vandaag. De kapoenen moeten een 
lunchpakket meenemen! 
 



 

 

Zondag 24 maart – 10u00 tot 12u30 – 
Meelballengevecht 
Een oude bekende komt weer uit de 
doos van op zolder, vandaag gaan we 
een meelballengevecht doen. Met de jaren ervaring dat de 
leiding heeft gaan we jullie alle tips en tricks geven voor de 
perfecte meelbal en dan komt de grote aanval.  
+ Neem reservekleren mee en kleed je maar warm aan. 

 
Zondag 31 maart – 14u tot 17u tot ... – Ouderspel 
Vandaag worden de ouders ook uitgenodigd, we spelen met de hele 
scouts één groot spel. Wat het zal worden is nog een verrassing, maar 
het wordt zeker en vast al een hele leuke dag, aja want de mama’s en 
papa’s zijn er. Hierna wordt iedereen ook uitgenodigd om mee te eten. 
Vergeet zeker niet in te schrijven! 
 
 
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.  
 

 
 
Chil (Laura): 0473 51 86 20 
 
 
 
Marala (Sofie): 0477 75 11 91 
 
 
 
 
Raksha (Ines): 0471 89 58 97 
 

 
Kapoenenwet:  
    

MINDER IS MEER  
 

Welpenwet:  
     

WIJ ZIJN WELPEN  
DIE GRAAG HELPEN 
MET DE NATUUR ZIJN WIJ 1  
EN WE SPELEN MET IEDEREEN 
 



 

 

Klopstok Jogivers 
Februari 
 
De tweede maand van 2019 is al weer aangebroken. Nu 
ook de leiding klaar is met de examens, kunnen we er 
dubbel en dik invliegen. Deze maand voorzien we 
warme, vurige vergaderingen waar jullie denkvermogen 
en tactieken zeker van pas zullen komen! 
 
Eind deze maand organiseren we ook een cinema, vergeet dus zeker niet al je vrienden en 
vriendinnetjes, familieleden en kennissen uit te nodigen, iedereen is welkom! 
 

Zondag 03/02 – 10.00u tot 14.00 – vuurvergadering 
Een paar maanden geleden hebben we jullie sjortechnieken al bij 
geschaafd, nu is het tijd voor een andere techniek, die zeker van pas 
komt op kamp: vuur maken. Zeker komen, want het belooft een vurige 

vergadering te worden! 🔥🔥 
 

Zondag 10/02 – 10.00u tot 12.30u – Slaapzakkenquiz 
Breng vandaag je slaapzak zeker mee! Nee, we gaan niet slapen, we gaan een 
kei leuke mega coole slaapzakkenquiz doen, lees dus Wikipedia nog maar eens 
goed na! Misschien kunnen die weetjes wel eens van pas komen!! 
 
 
 

Zondag 17/02 – 7.00u tot 20.00u -wintertocht 
Trek jullie stapschoenen maar aan en haal jullie dikste winterkleren 
maar uit de kast, want vandaag gaan we op wintertocht! We zoeken de 
mooiste natuurplekjes op en jullie oefenen ondertussen ook nog eens 
jullie kaartleestechnieken: een win-win situatie dus! Het is een hele 
dag, dus vergeet ook niet voldoende eten en drinken mee te nemen.  

 
 

Vrijdag 23/02 – 19.00u tot 22.00u – 
Cinema 
Dit jaar proberen we eens iets anders, we organiseren 
onze eigen cinema! Nodig dus al je vrienden en 
vriendinnen, familieleden en vage kennissen uit om 
voor een zacht prijsje een filmpje te komen kijken. Meer 
info volgt in de brief en op onze Facebookpagina! 
  



 

 

Klopstok Jogivers 
Maart 
Woehoeww het is al maart… wat gaat de tijd snel! Maart 
wordt een maand vol leut en spel, dus jullie energie en 
goede humeur is zeker een must. We beginnen de maand 
met een eerder ongewone vergadering, want de Jins zullen 
deze voorbereiden, spannend!!  
 
 
 

Zondag 3/3 – 10u tot 12.30u – Jinspel  
Vandaag gaan de jins voor ons een spel in elkaar steken, het 
blijft dus een verrassing, zowel voor jullie als voor ons, maar 
wat we zeker weten is dat het reuze fijn zal worden!  
 

 
 
 

Zondag 10/3  
Doordat het krokusvakantie is, is er deze week geen vergadering. 
Dus slaap allemaal maar goed uit want volgende week vliegen we 

er weer in 😉. 
 

 

Vrijdag 15/03 – Fuif 
Waar is da feestje? In de nova kan je je vanavond uitleven op een super 
toffe fuif, georganiseerd door onze eigen party-planners Lize en Linn. 
Het is geen vergadering dus de leiding zal niet aanwezig zijn, voor meer 
info kan je ons wel altijd aanspreken. 
 
 

 
 

Zondag 17/3 – 10u tot 17u – Stadsspel  
Zijn jullie klaar om avonturen te beleven in Antwerpen? 
Heb je zin om een kaart boven te halen in plaats van een 
gps? Dan is dit het geschikte moment, want vandaag doen 
we een stadsspel! Kom allemaal met de fiets een neem 
een lunchpakket mee, want het is een hele dag vandaag. 
 
 
 

 



 

 

Zondag 24/3 – 10u tot 12.30 – 1 
tegen allen 
Tijdens deze voormiddag zullen jullie de gekste 
en meest nutteloze opdrachten moeten volbrengen, maar als 
jullie er in slagen om dit te doen, krijgen jullie een leuke beloning.  
Dus komen is de boodschap!  
 
 
 
 

Zondag 31/3 – 14u tot 17u tot ... – Ouderspel  
 
Vandaag gaan we een spel spelen met heel 
de scouts, van alle leeftijden van klein naar 
groot en met alle leiding en jullie ouders, 
mis het niet! Wat het concreet wordt, 
gaan we nog niet aan jullie neuzekes 
hangen se en vanaf 17u kunnen jullie 
samen met jullie ouders gezellig eten dus 
zeker inschrijven!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Jogiverwet 
Wij zijn jogivers, wij wagen het avontuur 
Wij zijn kameraden en willen eerlijk zijn met elkaar 
Wij willen samen werken en beslissen  
Ik zeg mijn mening en luister naar die van anderen 
Zelf zet ik al eens de eerste stap, ik help graag waar ik kan 
Ik wil winnen maar kan verliezen, ik heb respect 
voor de mens de natuur en het materiaal 
Jezus’ voorbeeld zal ons hierbij helpen 
  



 

 

Contact: jogivers@de25.be 

(of eventueel via sms) 
 
Giraf (Maxine): 04 91 22 88 79 
 
 
 
 
Grijsbokje (Sam): 04 92 82 30 65 
 
 
 
 
 
Franse Bulldog (Amélie): 04 98 29 99 73 
 
 
 
 
 
Mo (Mohamed): 04 94 13 56 42 
 
 
 

 

mailto:jogivers@de25.be


 

 

Februari 
 
 

 
 
 

Zaterdag 02/02/19 
10u-17 uur 

Vandaag is het wintertocht, kleed jullie goed aan en 
doe de dikste sokken aan die je hebt. 

Zie ook dat je stevige stapschoenen aan hebt, want 
er gaan wat kilometertjes gestapt worden. Wat is 

nog een must? Genoeg eten en drinken 
meebrengen! 

 
 
Zaterdag en zondag 09-10/02/19 
14u-12u30 
Vandaag gaan we onze ski’s nog eens bijschaven, 
want bij sommige is het wel nog eens nodig. Het is 
een weekend van zaterdag op zondag, dus pak een 
matje mee en uw slaapzak. 
Eten wordt voorzien door de leiding, pak vooral ook 
uw enthousiasme mee, zodat we er 2 leuke dagen 
van kunnen maken! 
 

Zondag 17/02/19 
10u-17 uur 

Vandaag gaan we onze mooie stad nog eens 
trotseren, zoals jullie misschien al kunnen 

raden is het stadsspel. Wat heb je nodig? Een 
fiets, een lunchpakket en wat drinken. Zie dat 

je nog steeds wel goed aangekleed bent, want 
het is nog maar februari en we zijn van plan 

om de hele dag buiten rond te lopen. 
 

Zaterdag 23/02/19 
10u-00 uur 
Vandaag hebben we een primeur gepland, de 
eerste openluchtcinema van de 25. Promoot al goed 
bij de vrienden/familie, want we hebben heel wat in 
de aanbieding, zeker voor elk wat wils. 
Het is een hele lange dag, dat weten we, maar zie 
dat je er staat met de grootste glimlach die je hebt 
en help ons hier een knalevenement van te maken. 
 
 



 

 

Maart 
 

Zondag 03/03/19 
10u-12u30 
Volgens wikipedia: “Carnaval is van oorsprong 
een gekerstend heidens volksfeest. Het valt 
binnen de christelijke traditie op de zondag, 
maandag en dinsdag direct voorafgaand aan de 
vastentijd van 40 dagen. Carnaval is bij uitstek het 
feest van zotheid, spot en uitbundigheid.” Da 
laatste zinnetje past wel goed bij ons! Dus da 
zullen we dan is extra goed doen!  
 

 
Zondag 10/03/19 
Krokusvakantie!! 
Deze week zijn jullie allemaal aan het genieten van 
wintersport of van gewoonweg niks doen aka luieren. En 
dat kan je dit weekend gewoon rustig verder zetten. De 
leiding doet hetzelfde!  
 
 

 
Zondag 17/03/19 
10u-12u30 
Heb je je vrienden of vriendinnen al eens willen laten 
kennismaken met de scouts? Vandaag is de perfecte 
dag! We gaan eens laten zijn waar wij de 25 voor staan 
en hopen dat je vrienden dit dan ook leuk vinden en 
ineens nog wat weekjes blijven. Hoe meer zielen, hoe 
meer vreugd!  
 

 
Zondag 24/03/19 
13u-16u 
Vandaag zijn het eens andere uren dan normaal, maar dat 
is omdat we iets anders gaan doen dan normaal. Zie zeker 
dat je comfortabele kleren aanhebt, dus we zullen er niets 
op zeggen als je je groene broek niet aanhebt.  
 
 
 
 

 



 

 

Zondag 31/03/19 
14u-17u-... - Ouderspel 
De ouders moeten jullie altijd missen als jullie 
naar de scouts komen. Dus vandaag neem je ze 
maar eens lekker mee. Het Ouderspel is er weer! 
Sleur je ouders maar uit hun bed en laat ze maar 
eens goed ravotten. Nadien kunnen we genieten 
van vol-au-vent met frietjes! 

 
 
 
 

Als je een keer niet kan komen, laat het ons dan weten via FB of een berichtje naar de 
leiding. 

Opofferingsgezinde Olifant Benjamin 0491 74 23 97 

Standvastige Ouakari Bram 0470 20 11 60 

Facebook  De Givergroep 

 

 

 

 

 

 

 

AANDACHT!!  

Hierbij nog eens de giver wet. Leer hem vanbuiten want je moet hem volledig kunnen 
opzeggen tijdens de schouwing! 

 
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 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!



 

 

Liefste leden, leiding, ouders en vrienden.  

 

 

De Jins van de 26-46, ook wel de Feniks en van de 25, doen deze twee maanden stage. 

We hebben echter ook nog twee activiteiten om geld in te zamelen voor ons buitenlands 

kamp. 

SATURDAY NIGHT TACOS 

Een eerste zal doorgaan op zaterdag 16 maart in de Nova. Namelijk onze wereldberoemde 

Taco-avond. Laat zeker voor 8 maart weten of jullie zin hebben in een taco of twee of drie. 

Meer informatie vindt u ook op facebook: 

https://www.facebook.com/events/2297858087166461/ 

Inschrijven kan via het Google-Formulier 

Wij serveren verschillende menu's. Zo is er voor ieders wat wils. 

1. Voorgerecht  +  2 taco’s   +  dessert 

2. Voorgerecht  +  2 veggie taco’s  +  dessert 

3. Voorgerecht  +  3 taco’s   +  dessert 

4. Voorgerecht  +  3 veggie taco’s  +  dessert 

De menu's met 2 taco's kosten slechts  €10. 

De menu's met 3 taco's kosten slechts  €13. 

Nog vragen? Twijfel niet en stuur een mailtje naar jins.kielwilrijk@gmail.com . 

 

JINCAFÉ: THE THREE BROOMSTICKS 

Ons tweede evenement zal doorgaan op vrijdag 22 maart aan de lokalen van de 26-46. 

We beginnen de avond rustig om 21u met een drankje en een hapje, en dan gaan we los op 

muziek en gaan door tot 4u. 

Locatie: Dokter Veeckmanslaan 39, 2610 Antwerpen, België 

Meer informatie vindt u ook via facebook: 

https://www.facebook.com/events/368775860566599/ 

https://www.facebook.com/events/2297858087166461/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLyKXqmhGqElGrPEzbvjtG0Vl1JrogZIKhV1GPf53jeOjAjQ/viewform?vc=0&c=0&w=1
mailto:jins.kielwilrijk@gmail.com
https://www.facebook.com/events/368775860566599/


 

 

Contactgegevens: 
 

Aanspreking: Naam: Telefoonnummer: 

Chill Laura 04 73 51 86 20 

Marala Sofie 04 77 75 11 91 

Raksha Ines 04 71 89 58 97 

Giraf Maxine 04 91 22 88 79 

Grijsbokje Sam 04 92 82 30 65 

Franse Bulldog Amélie 04 98 29 99 73 

Mo Mohammed 04 94 13 56 42 

Olifant Benjamin 04 91 74 23 97 

Ouakari Bram 04 70 20 11 60 
Doornsnavel Iori 04 96 70 80 68 

Stekelvarken Pieter 04 94 65 70 39 

Spitsvogel Jente 04 98 56 98 15 
 

 

 


