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25e  St. - Joris 
 

Brief September 2019 
 

Beste leden, ouders en sympathisanten, 

 
Onze terugkeer van het kamp is nog geen week voorbij en hier zijn we al met onze planning 
voor september. Hopelijk heeft ons Ardense avontuur al een beetje kunnen bezinken. Het 
nieuwe jaar heeft veel voor ons in petto, dus laten we van start gaan door de vergaderingen 
van de eerste maand te overlopen. 

 

Weekend van 6 - 8 september: Geen vergadering 

De leiding is op planningsweekend en gaat het volledige jaar indelen. Hierna voorzien we 
een jaarplanning, die iedereen aan de koelkast kan hangen. Ook de klopstokken van oktober 
en november zullen volgen. 

 

Zondag 15  september     van 10u00  tot 12u30:  Open vergaderingen 

De kapoenen en welpen hebben vandaag een Openspeeldag en de jogivers en givers doen 
een Vriendjesdag. Twee verschillende namen voor hetzelfde idee: iedereen is welkom! 
Omdat de overgang nog niet heeft plaatsgevonden doe je deze vergadering nog mee met de 
tak van het jaar 2018-2019. Deze dag is uitermate geschikt om die vriend of vriendin die 
altijd al eens van scouting wil proeven, mee te nemen. Hoor naast bij je schoolvriendjes en -
vriendinnetjes ook eens bij je andere hobby’s. We kijken al uit naar een grote opkomst! 

 

Zondag 22 september van 10u00 tot 12u30: Afscheidsfeestjes 
De laatste vergadering van het vorige jaar dient om afscheid te nemen van leden die 
overgaan en van leiding die stopt of bij een andere tak betere oorden gaat opzoeken. We 
gaan foto’s van het kamp herbekijken en dit zal de herinneringen terug helemaal naar boven 
brengen. Na deze vergadering zullen we het fotoalbum openbaar maken, zodat jullie ook 
thuis na een dik maandje de momenten kunnen herbeleven. 
 

Zaterdag 28 september van 14u00 tot wanneer de afbraak gedaan is 
(±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. 
 
 
 
 
 
 
 



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 groepsleiding 
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