
 



 

 

Beste leden, ouders, vrienden en sympathisanten 

 

Het nieuwe jaar is weer aangebroken en het zit vol vernieuwing: drie nieuwe leiding, drie 
nieuwe groepsleiding en heus wat takwissels. We hebben sinds september niet stil gezeten 
en hebben de facebookpagina en de website in een nieuw jasje gestoken. Nog belangrijker is 
de jaarplanning, die reeds helemaal klaar is. In deze klopstok trakteren we jullie alvast op 
oktober en november. 

We willen ook nog eens van de gelegenheid gebruik maken om alle nieuwe gezichten van 
harte welkom te heten, en aan alle gekende gezichten natuurlijk ook welkom. 

Het jaarthema van dit jaar is ‘Scoutmoedig’. Dit thema overkoepelt eigenlijk meerdere 
zaken.  
De scouts gaat graag op verkenning. En onderweg naar een nieuw avontuur kan je een 
wondje of blauwe plek oplopen. Dat is waar scouting voor staat: een plek waar je mag vallen 
en anderen je helpen opstaan. Waar mislukken niet falen is, maar een nieuwe ervaring 
betekent. Een leerkans.  
Durf! En durf toegeven dat je niet durft. Ook dat vraagt moed. Wat voor de één spannend is, 
is voor de ander een fluitje van een cent. Samen een uitdaging aangaan met respect voor 
iedereen, ook dat is scoutmoedig.  
Scoutmoedig zijn, betekent ook tonen wie we zijn: Scouts en Gidsen, trots op ons uniform 
en waar we voor staan. We zijn zichtbaar in onze eigen buurt, durven onze mond opendoen 
en een standpunt innemen. Maar we durven ook luisteren naar ouders en buurtbewoners: 
zowel naar hun bezorgdheden als hun complimenten. Soms graag gezien, soms in het 
midden van de storm. Wie scoutmoedig kiest, blijft sterk staan. 

De groepsleiding heeft weer wilde plannen, die hier en daar meer op de achtergrond 
gebeuren. Samen met onze bijna volledig nieuwe leidingsploeg met zeker nog enkele 
anciens gaan we er tegenaan.  

Vragen mag je ons steeds per mail stellen (groepsleiding@de25.be), maar ook na de 
vergaderingen kan je bij ons terecht. Voor meer takgerichte vragen, richt je je best tot de 
leiding van de tak. Neem zeker de belangrijke data al eens door, want in oktober staan er al 
een aantal dingen te gebeuren. De eerste takweekends zullen namelijk al plaatsvinden, 
waarover meer informatie in de brief kan worden gevonden. Ondertussen is onze befaamde 
overgang weer voorbij. De overgang was zoals elk jaar een succes, mede dankzij iedereen die 
aanwezig was.  

 

Een stevige linker en scouteske groet,  

De groepsleiding 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer Activiteit Wie? 

6 oktober Groepsspel Iedereen 

18 oktober Dag van de jeugdbeweging Iedereen 

25-27 oktober  Takweekend Iedereen 

25 oktober Uiterste datum bestellingen 

truffels 

Jogivers & Givers 

2 en 3 november Truffels straatverkoop Iedereen 

16 november Spaghetti-avond Jogivers & Givers 

7 december Sint + Kerstmarkt Iedereen 

5 januari Groepsmis Iedereen 

januari Verkoop kaartjes Kapoenen & Welpen 

7 maart Cinema Jogivers & Givers 

15 maart Ouderspel Iedereen 

29 maart Brunch Kapoenen & Welpen 

3-5 april Groepsweekend Iedereen 

25 April Givercafé Givers 

3 mei Groepsdag Iedereen 

10 mei Wafelverkoop Jogivers & Givers 

27 juni BBQ Iedereen 

2-9 augustus Kamp Kapoenen & Welpen 

3-14 augustus Kamp Jogivers & Givers 



 

 

Kapoenen en welpen 

Oktober 

 
Lieve kapoenen, welpen en ouders 
 
Om het jaar goed in te zetten, hebben we weer een maand vol dolle activiteiten gepland! 
We kijken er enorm hard naar uit, om jullie weer te zien/beter te leren kennen. Om de groep 
extra sterk te maken, sluiten we oktober af met een weekend. Joepie!! 
 
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. 

 
Groetjes 

Jullie nieuwe leiding 
 

 
6 oktober – 10u tot 12u30 – Groepsspel 
We gaan de groep eens tonen dat kapoenen en welpen ook 
hun mannetje (of vrouwtje) kunnen staan in de grote-
mensenwereld. In dit knotsgekke spel zullen jullie snel, slim 
en sterk moeten zijn, maar dat is vast en zeker geen 
probleem! 

 
13 oktober – 10u tot 12u30 – Sportende en 
Spelende nestenverdeling 
Vandaag gaan we jullie de meest gespeelde 
scoutsspelletjes aanleren en zo ook de 
nesten verdelen. Dat zijn de kleine groepjes 
waarin je aan het begin en eind van de 
vergadering je nestkreet roept. Wie weet 
kan jij ons zelfs een supercool, nieuw spel 
aanleren. Zeker komen is dus de 
boodschap! 

 



 

 
20 oktober – 10u tot 12u30 – 
Techniekenvergadering 
Is het niet nog eens dringend tijd om jullie eens wat 
technieken bij te brengen? Wij denken zeker van wel. 
Zo kunnen jullie de coolste dingen maken, zoals een 
ladder, een bank, een schommel, een zwembad of 
een kasteel?! De mogelijkheden zijn werkelijk 
eindeloos. 
 

 
 

 
25 tot 27 oktober – zie weekendbrief – 
weekend!!!! 
Eindelijk is het zover: we vertrekken op weekend!!! Het thema blijft 
nog even een mysterie, maar als jullie goed hebben opgelet zou 
je het al kunnen raden. Voor de exacte uren, de bagagelijst en 
voor andere praktische zaken krijgen jullie begin oktober een 
weekendbrief. 

 
 
  



 

Kapoenen en welpen 

November 
 

3 november – 10u tot 12u30 – Truffelverkoop 

Naar jaarlijkse gewoonte gaan we onze heerlijke truffeltjes weer verkopen. 

Het is dus absoluut noodzakelijk dat jullie jullie schattige snoetjes allemaal 

meenemen, maar dat kan geen probleem zijn. We rekenen op jullie 

voltallige aanwezigheid! 

 

Let op: vergeet je uniform niet aan te doen!!! 

 
 
10 november – 10u tot 12u30 -  
Vandaag staat alles in thema van teamwerk. Wanneer iedereen goed samenwerkt, krijgen 
jullie onze lijst met uitdagingen vast af en wacht er jullie een fijne verrassing! Laat je van je 
beste kant zien. Het gaat beslist niet makkelijk worden, maar moeilijk kan ook . 
 
 
17 november – 10u tot 12u30 - Kookvergadering 
Gisterenavond hebben de (jo)givers laten zien hoe goed zij kunnen 
koken, vandaag is het aan ons! Als alles goed gaat, mogen jullie met 
een lekker gebakje naar huis . Pak dus ook zeker een doosje mee 
van thuis, met je naam op, zo gaat er niets lekkers verloren! 
 
 
 
 
 

24 november – 10u tot 12u30 - #likeme 
Ik ben mij, voor altijd. ik ben wat je ziet, ‘k ben mezelf: 

vogelvrij, dus beoordeel niet. Want wat jij denkt van 

mij, wel dat deert mij niet, want ik ben like me. Jaja 

vandaag gaat alles in thema van #likeme staan, haal 

die liedjes nog maar eens boven.  

 
 

 
 



 

Kapoenenwet:  
Scoutmoedig! 
  
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.   
 

                                       
 
 
 Marala (Sofie): 0477 75 11 91 
 
 
 
 
 
 Tabaqui (Sam): 0492 82 30 65         
 
 
 

 
 
      
Ikki (Babs): 0471 21 39 10 
 

 

 



 

Klopstok Jogivers 
Oktober 
 

 

De tweede maand van ons nieuwe scoutsjaar, hopelijk beginnen jullie het 

terug al een beetje gewoon te worden om weer wat vroeger uit jullie nest te 

kruipen op zondagmorgen. Wij zien jullie heel graag met velen aanwezig in piekfijn uniform 

en op tijd op de vergaderingen. Mocht je toch niet kunnen komen, laat dan zeker iets weten! 

Tipje van de maand: zie dat je ook de wet kent! 

 

6 oktober – 10.00 tot 12.30u – groepsspel 
Tijd om het groepsgevoel weer eens boven te halen. Er staat en megaleuk groepsspel voor 

jullie te broeden op het scoutslokaal. Bewijs dat de jogi’s van de 25 de beste 

zijn van de groep!  

 
13 oktober – 10.00 tot 12.30 – parlement 
ORDE, ORDE! Vandaag is het tijd voor ons parlement. Dé dag waar jullie eens 

kunnen zeggen wat jullie graag willen doen dit jaar, wat niet en nog veel meer! 

 
20 oktober – 10.00 tot 12.30 – escape room 

De unieke escaperoom van de 25 staat klaar voor jullie. Een gek 

mysterie om op te lossen. Geraken jullie er op tijd uit? Of gaan 

jullie voor eeuwig en altijd vast blijven zitten in deze kamer?  

 
 
25 tot 27 oktober – weekend 
AWOOOOOOOOOOH. Dit is al een eerste tipje van de sluier voor het takweekend. Meer gaan 

we nog niet verklappen. Alle details zoals het thema en de vertrekuren gaan jullie nog te weten 

komen in de brief. Tot dan zullen jullie in volle spanning moeten afwachten.  

  



 

Klopstok Jogivers 
November 

 

 

De graden zijn weer wat aan het zakken. Gelukkig staat jullie allerliefste 

leiding ook deze maand weer klaar voor jullie met een warme glimlach. Ook 

de leiding ziet jullie glimlach weer elke vergadering verschijnen. Kom zeker op tijd, in piekfijn 

uniform en ken de wet 😉. Kan je niet komen? Laat dan zeker iets weten!  

 
2 november – 18.30u tot 21.00u – Truffelverkoop  
Het begint al weer een paar graden af te koelen. De chocomelk, thee 

en kersenpitkussentjes halen we al maar terug boven en natuurlijk 

horen daar ook onze favoriete truffels bij! Kleed jullie lekker warm 

aan zodat we iedereen kunnen verwelkomen met onze allerliefste 

glimlachen.  

 

10 november – 10.00 tot 12.30u – Sport en spel 
Tijd om weer eens aan de leiding te bewijzen wat voor losers ze zijn 

en hoe weinig spierballen, behendigheid en stressbestendigheid ze 

hebben. Of juist niet natuurlijk? En gaan jullie versteld staan van alle 

wonderbaarlijke capaciteiten van jullie leiding... Vandaag is dé dag om 

jullie te bewijzen.  

 

16 november – 10.00 tot (ongeveer) 23.00 – 
Spaghettiavond 
I famosi spaghetti del 25 sono alle porte. De personen met 
Italiaanse roots onder ons zullen met deze zin al meer dan genoeg 
weten (tipje: google translate kan soms een held zijn). We halen 
weer onze fijnste motoriek en proefvermogen boven om onze 

beroemde spaghetti te serveren voor alle ouders, vrienden, familie... 
Nodig ze zeker allemaal uit, want iedereen is welkom! De leiding voorziet 

eten voor ’s middags en de jogi’s kunnen ’s avonds zelf van een gratis bordje 
spaghetti genieten. We vragen ook elk jaar aan de leden en ouders van de leden om een 
dessertje te voorzien, zodat we deze kunnen uitdelen op deze gezellige avond. De leiding is 

jullie alvast heel dankbaar  😊  
 
 
 



 

24 november – 10.00 tot 12.30 – Platvoetindianen 

DIT IS HET LIED DER PLATVOETINDIANEN, DIT IS DE STRIJDKREET OP HET OORLOGSPAD. 
OEF. 
De meesten onder jullie kennen het lied wel, maar vandaag leren jullie de 
platvoetindianen pas echt kennen. Zijn ze echt kannibalen? Of is dit maar een mythe 
van het lied? Is er echt een opperhoofd? Waar wonen ze? Vele vragen die 
misschien wel worden opgelost... 
 

 
 
 
 
 
 
 
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 
 

Als je niet naar de scouts kan komen, laat het dan weten! Dit kan door een 
mailtje te sturen naar jogivers@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.   
 
  



 

Contact: jogivers@de25.be 

(of eventueel via sms) 
 

Jakhals (Ines): 04 71 89 58 97 
 

 

 

 

 

 

 

Franse bulldog (Amélie): 04 98 29 99 73 

 

 

 

 

 

 

Djiggetai (Anke): 04 72 38 65 00 

 

 

 

Mo (Mohammed): 04 94 13 56 42 

 

  

mailto:jogivers@de25.be


 

Klopstok Givers  
Oktober  

 

Hey iedereen, welkom bij de eerste 
klopstok van het nieuwe scoutsjaar. We beginnen de maand 
oktober met een paar klassiekers: het befaamde groepsspel en 
vervolgens het parlement, waar jullie democratisch kunnen 
beslissen wat jullie niet en wel willen doen doorheen het jaar. 
Tegen het einde van de maand gaan we op TAKWEEKEND! 
Hierover krijgen jullie later nog meer informatie. Het is 
misschien een nieuw jaar maar ook deze maand moet je ervoor 
zorgen dat je elke vergadering in perfect uniform bent en de wet 
vanbuiten kent. Als je niet kan komen, gelieve ons dan even een mailtje of 

smsje te sturen 😉  

 
Wij hebben er alvast heel veel zin in, en hopelijk jullie ook!  

 

Zondag 6 oktober - 10u00 tot 12u30 - Groepsspel 

Vandaag is het groepsspel, we 
gaan er nog eens met heel de 
groep invliegen. Het wordt een 
dag vol met plezier en gelach, 
zorg dat jullie er voltallig zijn, 
want hoe meer zielen hoe 
meer vreugde. 
 

Zondag 13 oktober 
10u00 tot 12u30 - 
Parlement 
Belangrijke dag vandaag, 
vandaag gaan we onze 
koppen eens bij elkaar 
steken en beslissen wat we 
gaan doen dit jaar. Het is 
belangrijk dat iedereen er 
is, zodat iedereen zijn zegje 
kan doen, want het is dan 
ook een parlement. 
 



 

 

Zondag 20 oktober - 10u00 tot 14u00- Techniekenvergadering 
 

We gaan onze skillllllz nog eens bijschaven, want 

sommige hebben het nodig 😁. Zoals jullie al kunnen 
is het techniekendag. Het is zoals bij elke vergadering 
de bedoeling dat we voltallig zijn, want het is wel 
eens handig om de techniek bij te schaven ook voor 
de leiding zelf, dus allemaal komen.  
 
 

 

 

 

 

Vrijdag 25 oktober - Zondag 27 oktober  

Takweekend 

We gaan weer eens lekker op trot met onze givertjes. Meer info volgt nog via de brief, maar 
hetgeen wat we al kunnen zeggen is het thema… trommelgeslag graag …… Baywatch !!! Trek 
jullie zwempakjes maar al aan, want het wordt een nostalgisch weekend.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Klopstok Givers  
November 
 

Hopelijk is iedereen al bekomen van het weekend, 
want we vliegen er in november terug even hard in. Deze maand valt onze 
spaghettiavond, dus neem zeker al jullie familieleden, vrienden, buren, 
kennissen etc. mee! Meer info hierover krijgen jullie via de brief. Zoals 
vorige maand verwachten we ook dat jullie elke vergadering in perfect 
uniform zijn en de wet vanbuiten kennen. Als je niet kan komen, gelieve 
ons dan even een mailtje of sms’je te sturen.  
 

Zaterdag 2 november - 18u30 tot 21u00 - Truffelverkoop 

Vandaag verwachten we een lach tot achter jullie oren en een 
volledig in orde uniform, de beste verkooppraatjes en een goed 
humeur. Het is een beetje anders dan normaal, want we gaan 
aan den Beerschot staan, dus neem alles wat paars is ook maar 

zeker mee 😉  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zondag 10 november - 10u00 tot 12u30 - Sport en spel 
Smeer jullie benen maar al in, want het wordt een actieve vergadering vandaag. Van ballekes 
kloppen tot kilometers lopen, jaja, jullie raden het al het is een klassieker vandaag … Sport 

en Spel! Zie maar dat jullie alvast opgewarmd zijn 😉  

Zaterdag 16 november - 10u00 tot 
+/- 23u30 -  
 
 
 
 



 

Zaterdag 16 november – Spaghettiavond – 10u00 
tot 23u00 (ongeveer) 
Hey lekkerbekjes, vandaag zal het een zware dag worden, 
want het is een hele dag voorbereiden voor de 
spaghettiavond. We verwachten iedereen, zodat alles heel 
vlot verloopt en ook alles op tijd klaar geraakt. Meer info 
volgt nog in de brief. Er wordt middageten voorzien, dus 
dat moet je ook niet meepakken. Zie dat je voltallig bent 
en ook volledig in uniform.  
 
 
 
 
 
 

Zondag 24 november - 10u00 tot 12u30 

- Kookvergadering 

Vandaag is het nog eens tijd om de potten en 
pannen, maar ook jullie kookskills uit de kast 
te halen. Liefst zouden we hebben dat er niets 
aanbrand, maar dat komt wel goed. We willen 
niet te veel restjes, dus zeker allemaal komen. 
Je wil deze smashing kookvergadering niet 
missen! 
 
 
 
 
 
 
 

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! 

 

 



 

 
Als je niet naar de scouts kan komen, laat het dan weten! Dit kan door een 
mailtje te sturen naar givers@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.   

 

Contact  
givers@de25.be 

 

 

Olifant (Benjamin): 0491 74 23 97 

 

 

 

 

 

 

Giraf (Maxine): 0491 22 88 79 

 

 

 

 

 

 
Mahra: 0473 59 18 03 
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Aanspreking Naam GSM-nummer 

Marala Sofie 0477 75 11 91 

Tabaqui Sam 0492 82 30 65         

Ikki Babs 0471 21 39 10 

Jakhals Ines 0471 89 58 97 

Franse Bulldog Amélie 0498 29 99 73 

Djiggetai Anke  0472 38 65 00 

Mo Mohammed 0494 13 56 42 

Olifant Benjamin 0491 74 23 97 

Giraf Maxine 0491 22 88 79 

Mahra Mahra 0473 59 18 03 

 


