
 

 

 
   

  



 

Voorwoord 
 
Beste leden, ouders, vrienden en sympathisanten, 
 
Jaja, er zijn alweer 2 maandjes voorbij van ons nieuwe scoutsjaar 
en het einde van dit jaar is weer in zicht. Dat wil zeggen dat de 
super leuke feestdagen, zoals Sinterklaas, Kerstmis en Nieuwjaar 
er weer aankomen. Dat wordt weer plezant. 
 
Ook in de maanden december en januari zit onze scouts niet stil. 
Er staan fantastische vergaderingen op de planning. De Sint gaat 
weer van de partij zijn. Ook zal iedereen wat kunnen bijpraten op 
onze gezellige kerstmarkt, die je zeker niet mag missen! We 
hopen steeds op een voltallige aanwezigheid bij alle takken. 
 
December wordt zoals altijd een korte scoutsmaand, maar tijdens de kerstvakantie kunnen 
jullie al aftellen voor januari, waarbij het elke week weer scouts is. Super, toch! In januari is 
het spijtig genoeg weer examenmaand voor de meeste van de leiding. De leiding heeft 
precies altijd examens! ;) Maar dat houdt hen niet tegen om toch nog voor jullie paraat te 
staan en topvergaderingen te organiseren elke week. Dus zeker komen en als je niet kan 
komen, stellen we het heel erg op prijs als je een seintje geeft. 
 
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.  
 
Een stevige linker en scouteske groet, 
De groepsleiding 

  



 

Belangrijke data 
 
Wanneer  Activiteit  Wie?  

7 december  Sint + Kerstmarkt  Iedereen  

14 december  Verkoop kaartjes  Kapoenen & Welpen  

5 januari  Groepsmis   Iedereen  

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 
  December 

 
 
Lieve kapoenen, welpen en ouders 
 
December is een koude maand, dus gaan we ons opwarmen door onze dansbenen eens 
boven te halen, maar we gaan ons ook eens lekker verwennen. Gezellig samen zijn, hoort 
volgens ons bij deze maand, samen knus in een warme zetel en samen lekker warm dicht bij 
elkaar slapen. Sint en Piet komen deze maand ook nog langs, dus het word alleen maar leuk, 
leuker, leukst.  
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, 
Tabaqui, Ikki en Marala 
 
 
Zondag 1 december – 10u tot 12.30u – Jaardans en wellness  

Elk jaar is er een jaardans, en iedereen heeft wel eens 
ontspanning nodig. En natuurlijk doet iedereen dat op zijn 

eigen manier, de ene door te dansen de ander door te 
ontspannen en jezelf te verwennen. Dit gaan we vandaag 
eens combineren. Voor ieders wat wil dus.  
Pas op! De jaardans gaan we nog eens nodig hebben dit 

scoutsjaar, dus onthoudt hem goed. 
 
 

 
 
Zaterdag 7 december - Sint en kerstmarkt 

Kapoenen 18.30u – 19.00u en later 
Welpen  19.00u – 19.30u en later 

Vandaag komen Sint en Piet weer langs op de scouts. Wij als leiding zijn heel 
erg benieuwd wat de Sint weer te vertellen heeft over jullie. Zijn jullie wel flink 
geweest? Nee? Dan gaat er misschien wel iemand in de zak, wie weet!  
 
 
 

 
 



 

 
Vrijdag 13 december 18.30u - zaterdag 14 december 12.30u 
Kerstfeestje en verkoop kaartjes 
Oooeeehhh, vrijdag de dertiende, SPANNEND. Wat zou er vandaag allemaal 
wel kunnen misgaan? Of gaat er niets mis? We blijven slapen, dus dat maakt het misschien 
wel extra spannend. Dit combineren we met het kerstfeestje van dit jaar en de zaterdag 

gaan we kaartjes verkopen om meer leuke dingen te kunnen doen op kamp. 
We hebben de kaartjes al gemaakt en vandaag gaan we ze 
verkopen, deur aan deur. Vergeet zeker niet aan je 
vrienden, familie en buren te vragen of zij geen leuk 
zelfgemaakt kaartje willen.  
! Er komt nog een brief aan met alle extra info die je nodig 
hebt! 

 
 
Zondag 22 en zondag 29 december 
GEEN SCOUTS 
Deze 2 weken is het geen scouts. Het is vakantie en geniet er dus zeker dubbel en dik van. 
Slaap lekker uit en geniet van alle feestjes. 
Wij wensen jullie al een zeer fijn Nieuwjaar en tot volgend jaar! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Kapoenen en welpen 
Januari 

 
 
Dag kapoenen, welpen en ouders, 
 
Ik weet niet hoe, maar van 2020 gaan we nog een leuker jaar maken, dan van 2019. Terwijl 
de vrieskou nu echt zijn intrede doet, zullen we het binnen lekker warm maken. 
Komende maand houden we veel avondvergaderingen, maar dit is omdat de leiding nu 
volop in de examens zit. 
Ook deze maand kan je ons best een seintje geven als je niet kan komen. 
 

Zondag 5 januari  09u30 - 12u30 

GROEPSMIS en NIEUWJAARSRECEPTIE 

 
Gelukkig nieuwjaar! Op de eerste vergadering van het nieuwe jaar gaan we naar goede 
gewoonte nog eens naar de mis. Als je denkt dat dit een beetje saai is, dan heb je het mis 
(), want dit jaar zullen jullie jullie danskunsten nog eens uit de kast kunnen halen. Achteraf 
verwachten we leden en ouders op onze nieuwjaarsreceptie voor een hapje en een drankje 
(tegen 11u). Zorg dat je zeker in piekfijn uniform komt! 
 
 
 
 

 

Zaterdag 11 JANUARI 18u30 – 20u30 

SCHAATSEN 

Lekker bibberen op onze benen en toch proberen niet te vallen. Ben jij een echte 
kunstschaatser of heb jij ook een rekje nodig om recht te blijven staan? Toon je skills op onze 
schaatsvergadering!  
Aan de laatstejaarswelpen vragen we om deze vergadering met de fiets te komen, indien 
mogelijk. Deze vergadering is het nog belangrijker dat je laat weten of je gaat komen of niet! 
!! Neem handschoenen, een ID-kaart en een extra paar sokken mee. Geld is niet nodig !! 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zaterdag 18 januari 18u30 - 20u30 

SLAAPZAKKENQUIZ 

 
Lekker knus en warm bij elkaar zitten, hete chocolademelk drinken en testen wie de slimste 
is… Het kan allemaal tijdens onze slaapzakkenquiz. Vergeet dus zeker je slaapzak niet, want 
wie weet doen we wel een slakkenrace.  
 
 
 
 
 

Zaterdag 25 januari 18u30 - 20u30 

GEZELSCHAPSSPELLETJES 

 
Met ganzenbord, pictionary, de slimste mens, 
monopoly, lach je rijk en vele andere wordt deze 
vergadering een echte gezelschapsspelletjesmarathon. 
Aarzel niet om zelf ook je favoriete gezelschapsspel mee 
te nemen!  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Kapoenenwet:  
Scoutmoedig!  
 

 
Welpenwet:  
Wij zijn welpen  
die graag helpen  
met de natuur zijn wij één  
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.  
 
Contactgegevens: 
 

 
 
Tabaqui (Sam): 0492 82 30 65 
 
 

 
 

 
 
Ikki (Babs): 0471 21 39 10 
 

 
 

 
 
Marala (Sofie): 0477751191 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Klopstok Jogivers 
December 

 
 

De winter is nu echt wel begonnen en de feestdagen 
komen er aan! Dat betekent een heleboel lekkers en 
véél cadeautjes en ook hier op de scouts zal het niet 

anders zijn! 😊 Zoals elk jaar komt de Sint weer langs 
en zullen we cadeautjes uitwisselen op ons 
kerstfeestje. Ook de kerstmarkt komt er aan, waar 
alle leden, ouders en sympathisanten op zijn 
uitgenodigd!  
Jammer genoeg hebben jullie in december ook examens, als je niet kan komen laat het ons 
dan zeker vooraf even weten.  
 
 

Zondag 1/12 – 10.00u-12.30 – 
Slaapzakkenquiz 
Nu het wat kouder wordt, is er niets leuker dan 
gezellig, warm in je slaapzak te kruipen!  Niet om 
nog verder te slapen, maar om weer eens een 
super toffe slaapzakkenquiz te houden! Vergeet 
dus naast je slaapzak ook zeker je verstand niet 
mee te brengen! 

 
 

 
Zaterdag 7/12 – 19u30 tot 20u30 – Sint en 
Kerstmarkt 
De Sint en zijn Roetpiet blijven nog 1 dagje langer in België en 
komen nog even langs voor ze terug naar Spanje vertrekken. 
Hopelijk zijn jullie dus braaf geweest, want er staat heel wat 
lekkers op het menu! Jullie worden verwacht om 19u30 maar 
mogen altijd vroeger komen en jullie ouders kunnen ook 
ondertussen genieten van lekker eten en drinken op onze kerstmarkt! 

 
 



 

Zondag 15/12 – 10u00 tot 12u30 – Knutselen 
Breng jullie creativiteit maar mee, want vandaag gaan we 
knutselen! Wat we gaan maken, blijft nog even een 
verrassing, maar we kunnen al vast meegeven dat we in de 
kerstsfeer blijven! Zeker komen dus! 
 

 
 
 
 
Vrijdag 20/12 – 19u00 tot 22u00 – Kerstfeestje  
Het is weer tijd voor ons kerstfeestje!! Dit jaar doen we het pakjes geven net iets anders en 
hoef je dus geen cadeau te kopen. Verder kan je natuurlijk weer heel wat lekkers en plezier 
verwachten. Wij hopen natuurlijk dat jullie allemaal deze laatste vergadering van het jaar met 
ons willen komen vieren! 
 
 

Zondag 29/12 –GEEN SCOUTS  
Het is geen scouts vandaag. Geniet nog van jullie vakanie! We zien jullie graag terug volgend 
jaar! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Klopstok Jogivers 
Januari 

Eerst en vooral willen we jullie een Gelukkig 
Nieuwjaar wensen! Hopelijk hebben jullie 
allemaal een super toffe vakantie achter de rug! 

Wij wensen jullie een fantastisch jaar toe vol geluk en plezier. 
De eerste vergadering van dit jaar is traditiegewijs de 
groepsmis met daarna een nieuwjaarsreceptie. Jullie leiding 
heeft deze maand ook examens, dus let er op dat de 
vergaderingen niet steeds op zondag vallen! Als jullie niet 
kunnen komen laat dan zeker op voorhand iets weten. 
 
 

Zondag 5 Januari – 9.00u tot 12.30u – 
Groepsmis en nieuwjaarsreceptie 
Het nieuwe jaar is al een paar dagen bezig en we nodigen 
alle leden en ouders graag uit op de groepsmis. Deze is 
niet verplicht en je mag natuurlijk ook gewoon aansluiten 
bij de receptie. Na de viering is het schouwing dus kom 
zeker allemaal in perfect uniform en kijk de wet nog eens 
extra na! 
 

 

Zaterdag 11 Januari – 18.30 tot 21.00u – 
Filmavond 
Tijd om weer eens gezellig in de zetel te ploffen en een leuke 
film te kijken! Breng zeker je favoriete film mee, want hoe meer 
films jullie bij hebben, hoe meer keuze er is! Wij zorgen 
natuurlijk voor wat lekkere snacks! Tot dan!  

 
 

 
 
Vrijdag 17 januari – 19u00 tot 21u30 – 
Schaatsen 
Trek jullie warmste kleren maar aan, want vanavond gaan we 
ons schaatstalent nog eens uit testen. Zijn jullie eerder 
snelheidsduivels of houden jullie liever van kunstschaatsen? 
Jullie kunnen jullie beste glijtechnieken laten zien! Vergeet 
zeker je fiets, handschoenen, extra sokken en je ID-kaart niet 
mee te brengen! 



 

Zaterdag 25 Januari – 18.30u tot 21u – 
Gezelschapsspelletjesavond 
Wat is jouw favoriete gezelschapsspel? Jungle speed, 
monopoly, cluedo? Of speel je liever een klassiek 
kaartspel? Vanavond gaan we nog eens gezellig 
gezelschapsspelletjes spelen. Voel je vrij om je favoriete 
spelletjes mee te brengen, zodat de rest het ook kan 
leren kennen! Wij hebben er al zin in! 

 
 
 
 
 
 

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 
December  
 
 

 
 
Het begint nu wel echt koud te worden… Maar dat houdt ons niet tegen om leuke dingen te 
doen! December is jammer genoeg de maand van de examen,s maar niet getreurd! Wij 
hebben de vergaderingen zo ingepland, zodat iedereen toch nog mee plezier kan beleven! 
Examens en school krijgen natuurlijk voorrang, dus laat zeker eventjes iets weten als je niet 
naar een vergadering kan komen. Zo, laat de maand van de Sint en de kerstman maar 
beginnen! 
 
Zondag 1 december  10u00 - 12u30 
MEGA BOUNCE 
 
We weten dat de examens heel dicht in de buurt zijn nu, 
maar we gaan toch nog even de benen vanonder ons lijf 
springen, zodat jullie met goede moed de examens in 
kunnen vliegen. We gaan een ochtendje springen in het 
trampolinepark Mega Bounce! Be there or be square! 
Neem zeker jullie fiets mee!  
 

 
Zaterdag 7 december 20u30 – 21u30  
SINT EN KERSTMARKT 
 
Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan. Hij 
brengt ons een bezoekje en komt eens kijken welke givers 
er braaf zijn geweest dit jaar. Jullie worden om 20u30 
verwacht, maar mogen zeker vroeger komen om te 
genieten van elkaars gezelschap en een drankje op onze 
fantastische kerstmarkt! Zeker allemaal komen dus! 
 
 

Zondag 15 december 10u00 - 12u30 
BUURTSPEL 
 
Wij zijn ratten van’t Kiel! Maar hoe goed ken jij ‘t Kiel 
eigenlijk? Dat ontdek je in ons tof buurtspel! Jullie gaan op 
pad door de straten van onze buurt om opdrachten en 
raadsels op te lossen. Zijn jullie er klaar voor? Wij in ieder 
geval wel! Allemaal aanwezig zijn, zou ik zeggen ;). 
 



 

Vrijdag 20 december 20u00 - 22u00 
KERSTFEESTJE 
 
EINDELIJK! De examens zijn achter de rug! Tijd voor ontspanning en gezellig samen zijn. Met 
z’n allen spelen we Secret Santa! Koop een cadeautje dat past voor zowel een jongen als een 
meisje, ter waarde van 5 euro. Misschien krijg jij wel het cadeau van je leven! Merry X-mas! 
 
 
Zondag 29 december 
GEEN VERGADERING 
 
Deze week is het geen vergadering. Jullie kunnen bij deze dus nog even volop van jullie 
vakantie genieten. We zien jullie graag terug volgend jaar! 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Klopstok Givers 
Januari  
De kerstvakantie is gedaan, eindelijk 
terug naar de scouts! Deze maand 
hebben we allerlei leuke activiteiten 
gepland, die bestand zijn tegen het koude 

weer! Deze maand zijn er wat meer avondvergaderingen, 
maar dit is omdat de studentjes onder de leiding in de dag volop bezig zijn met studeren! Als 
je niet kan komen naar één van de vergaderingen, laat dit dan zeker eventjes weten :). 
 
 

Zondag 05 Januari 09u30-12u30. 

GROEPSMIS en NIEUWJAARSRECEPTIE 

 

Vandaag komt ons jaarlijks ritueel nog eens 
naar boven: de groepsmis. Het is belangrijk dat 
iedereen er is, zodat we kunnen laten zien wie 
de givergroep is. Je moet zeker in perfect 
uniform komen! Schoenen opgeblonken en al! 
Na de mis kan je nog even genieten van een 
hapje en drankje op de receptie. Jullie ouders 
zijn ook zeker welkom. 
 

 

 

Vrijdag 10 Januari 20u00-22u00. 

GEZELSCHAPSSPELLETJESAVOND 

 

Vandaag gaan we het lekker chill aanpakken. 
We gaan gezellig met de groep een avondje 
gezelschapsspelletjes spelen! Jullie mogen ook 
altijd een leuk spelletje meenemen! Zeker 
komen dus. 
 

 



 

Vrijdag 17 januari 19u00-21u30 

DISCOSCHAATSEN 

Trek vandaag maar de sokken tot op de knieën en 
laat jullie disco spirit maar boven komen, want het 
wordt plezant! Iedereen moet zeker met de fiets 
komen, zodat we kunnen fietsen naar de 
schaatsbaan. Je moet ook je handschoenen en 
extra sokken meenemen, anders mag je niet 
schaatsen. Ook je identiteitskaart mag je niet 
vergeten! En schaatsen maar... 

 
Zondag 26 Januari 10u00-12u30. 

SLAAPZAKKENQUIZ 

Vandaag gaan we onze mayonaise nog 
eens goed laten werken! Zorg ervoor 
dat je helemaal bij bent met de 
nieuwste nieuwtjes en weetjes, want 
je zal ze nodig hebben! Neem je 
slaapzak mee en misschien zelfs je 
pyjama, dat maakt de quiz nog 
gezelliger! 
 

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 
emailadres of de GSM nummers. 

 

 



 

Contact  
givers@de25.be 
 

 
 

  

mailto:givers@de25.be


 

Nog eens opgesomd 

 
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  

 


