
 

 

 
   

 

  



 

Voorwoord 
 
Beste leden, ouders, vrienden en sympathisanten, 
 
We hebben het nieuwe jaar weer goed ingezet en de examens zijn 
achter de rug. De leiding kan zich vanaf februari weer volop 
focussen op de scouts.  
 
Er staan heel wat leuke dingen in onze scoutsagenda voor februari 
en maart. Niet alleen de gewoonlijke activiteiten, maar ook 
natuurlijk de speciale activiteiten, die een beetje geld in het laadje 
brengen voor hetgeen waar iedereen al heel het jaar naar uitkijkt, 
namelijk het kamp. Eerst hebben we de cinema op 7 maart, die 
door de jogivertak wordt georganiseerd. Dit gaat zeker een topper 
worden! Op 29 maart is er de brunch, die toch ook al een tijdje meegaat, met de welpen die 
jullie een heerlijk bordje met allerlei lekkers gaan voorschotelen. Ook zeker een aanrader! 
Op 15 maart vindt het ouderspel plaats, dit is misschien geen financiële actviteit, maar dat 
maakt het zeker niet minder speciaal.  
 
Zoals altijd hopen we jullie weer in voltallige aanwezigheid terug te zien elke week. Nu het 
mooie weer er opnieuw aankomt, is er zeker geen excuus om niet wat tijd te komen 
verdrijven op zondagochtend aan onze geliefde scoutslokalen! 
 
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 maart  Cinema  Jogivers 

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 
  Februari 

 
 
Lieve kapoenen, welpen en ouders 
 
De dagen worden misschien wel langer, maar de lente laat nog even op zich wachten. Dat 
gaat ons niet tegehouden om er weer twee topmaanden van te maken. Gelukkig is er in het 
midden een krokusvakantie, waarin jullie allemaal lekker vroeg kunnen gaan slapen, om 
goed uitgerust weer te beginnen. ☺ Van maart gaan we extra hard genieten, want in april 
zijn er maar twee activiteiten (waarvan gelukkig wel het groepsweekend). Wij kijken er naar 
uit en wij hopen jullie ook! 
Groetjes 
De leiding 
 
Groetjes, 
Tabaqui, Ikki, Marala en Chil 
 
 
 

 
Zaterdag 1 februari 18u30-20u30  - Filmavond 
Kom in je onesie of pyjama en breng je favoriete film 
en warme sokken mee en dan komen we tot rust na 
die hele feestmaand. Wordt het Frozen, of toch liever 
K3. Of kiezen we toch nog voor een laatste kerstfilm? 
 
 
 
 

 
 
 
Zondag 9 februari 10u00-12u30 – Winterspel  
Zou er al sneeuw liggen? Breng in ieder geval je 
muts, je handschoenen en je wortel voor je 
sneeuwman maar mee. Dan kunnen we de hoogste 
sneeuwmannen, mooiste sneeuwengeltjes en de 
warmste iglo maken.  
 
 
 
 
 



 

Zondag 16 februari 10u00-12u30 - Reuzenspelen 
Pak jullie favoriete gezelschapsspelen, doe die maal tien en dan krijgen jullie de vergadering 
van vandaag. Het wordt echt reuzeleuk (☺)! Bewijs dat jullie het groots kunnen zien op een 
(hopelijk) prachtige zondagochtend als deze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zondag 23 februari 10u00-12u30 – Legervergadering  
Trek je legertenu maar aan en doe maar al 10 sit-ups, 20 squads en pomp maar al 30 keer, 
want de legervergadering komt eraan. Durf ons niet aan te spreken zoals je gewoonlijk doet, 
want voor deze 2u30 zijn wij jullie commandant, generaal en admiraal. Ook jullie krijgen een 
nieuwe naam van ons, kom erachter door te komen, als je durft!  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Kapoenen en welpen 
Maart 

 
 
Dag kapoenen, welpen en ouders, 
 
Wat rijmt er op kaart?................ Ja, dat klopt, de maand maart! De lente gaat weer bijna 
beginnen en dat wil zeggen dat het zonnetje terug wat meer gaat tevoorschijn komen. Dat is 
toch super, het perfecte weer om weer volop buiten te spelen, zoals een echte scout doet. 
Ook heel belangrijk om niet te vergeten, onze jaarlijkse brunch, waarbij iedereen zeker 
aanwezig moet zijn, zodat we wat centjes kunnen binnen halen voor de mega coole 
activiteiten op kamp! 
 
Zondag 1 maart - Krokusvakantie  
Blijf nog maar lekker in jullie bedje want vandaag is het geen scouts. Geniet nog van jullie 
vakantie!  
 
 

 
Zondag 8 mrt 10u00-12u30 – Technieken  
Omdat jullie vorige keer sjorren zo leuk vonden, willen we dit 
graag nog een keertje doen. Deze keer bouwen we iets 
spectaculairders. Begin maar na te denken over wat dat zou 
kunnen zijn. Een kasteel, een hangbrug, een speeltuin…?  
 

 
 
 
Zondag 15 mrt 10u00-12u30 – Ouderspel 
Vandaag mogen je ouders en je broers en 
zussen ook mee komen spelen, dus neem ze 
zeker mee! Samen de overwinning opzoeken, 
of juist tegen elkaar spelen, het kan allemaal. 
Een uitstekende gelegenheid om te bewijzen 
aan je kinderen dat jullie jullie mannetje nog 
kunnen staan. 
 



 

 
Zondag 22 mrt 10u00-12u30 – Rechten van jullie 
Wie weet wat kinderrechten of mensenrechten zijn? En als je weet 
wat het is, ken je deze rechten ook? Vandaag gaan we dat te weten 
komen in een mega cool spel. Het park wordt een park waar alle 
rechten tellen en iedereen zichzelf mag zijn. 
 
 
Zondag 29 mrt 9u00-14u Brunch  

Op onze belangrijkste geldactiviteit van het jaar kunnen 
jullie je van je beste kant laten zien! Opdienen, smoothies 
maken, bestellingen foutloos klaarzetten, voor iedereen 
hebben we wel een taakje. Het zijn de ouders die 
vandaag en keer met de voeten onder tafel mogen 
schuiven en bediend worden. Schrijf je dus zeker in. Hoe 
meer familieleden, vrienden, buren, ... je meeneemt, hoe 
meer centjes er zijn voor allerlei gekke activiteiten op 
weekend en op kamp. Iedereen die je kent uitnodigen, is 
dus de boodschap. Meer nieuws volgt nog in de brief. 
Let op: de uren wijken af van normaal!  
Voor de ouders is er aansluitend een activiteit 
georganiseerd door het oudercomité, houdt je mailbox 
dus zeker in de gaten. De activiteiten van alle takken zijn vandaag wat langer, dus dat is al 
geen excuus om niet mee te gaan. 
 
 
 

 
 
 

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): 0477 75 11 91 
 

 
 
 
 
Chil (Laura): 0473 51 86 20 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Klopstok Jogivers 
Februari 

 
 

Het is februari, de maand van de liefde! De leiding wil jullie graag vertellen dat we onze 
leden graag zien… verschijnen op zondag! Ook weer deze maand staan er super leuke 
activiteiten gepland! Kan je toch niet komen? Laat de leiding dan zeker iets weten!  

 
 
 
Zondag 2 februari – 10.00 tot 12.30 – Vuurvergadering  

Omdat we niet langer op het warme weer 
kunnen wachten, is het tijd om de pyromaan in 
ons boven te laten komen. Veilig en 

verantwoord natuurlijk! 😉 Als het wat 
vooruitgaat, komen er zeker nog wat andere 
kamptechnieken aan te pas, maar met een 
geslaagd vuur zijn we ook al tevree. 

 
 

 
 
 
 

Zondag 9 februari – 10.00 tot 12.30 – Kookvergadering  
Hebben jullie ook zo’n honger? Vandaag gaan we koken! De leiding is benieuwd of jullie 
echte keukenprinsjes en prinsesjes zijn. Wat we precies gaan maken, is nog een verrassing, 
dus wees er zeker bij!  

 
 
 
 
 
 
 



 

 
Zondag 16 februari – 8.00 tot 18.00 – 
Wintertocht 
 
Doe jullie stapschoenen aan en zorg dat je goed 
uitgeslapen bent, want wij gaan Wallonië 
onveilig maken! Vandaag vertrekken we weer 
op onze fameuze wintertocht. Het wordt een 
groots avontuur! De leden nemen best hun 
eigen lunchpakket en voldoende drinken mee. 
We hopen om 18u terug aan het lokaal te zijn 

als het openbaar vervoer wat meezit.  
 

 
 
 
Zondag 23 februari – 10.00 tot 12.30 – Zwemmen 
Blub blub… Deze zondagochtend trotseren we de wildste wateren… van Hoboken! Naast je 
zwemkledij breng je best ook een handdoek mee! We fietsen samen heen en terug van het 
lokaal naar het zwembad. Dus breng ook zeker je fiets mee! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Klopstok Jogivers 
Maart 

Ein-de-lijk! De lente komt eraan! De blaadjes 
beginnen stilletjes aan weer te groeien, de 
grassprietjes worden terug wat groener en de 

vogeltjes fluiten vrolijk! De leiding kan alvast niet wachten 
om terug te ravotten in de zon. Hopelijk zijn jullie allemaal 
van de partij om van dit mooie weer te genieten! 

 
 

Zondag 1 maart - Krokusvakantie  
Blijf nog maar lekker in jullie bedje want vandaag is het geen scouts. Geniet nog van jullie 
vakantie!  

 
Zaterdag 7 maart – 14.00 tot 20.00 – Cinema  

Vandaag gaan we films kijken, we gaan niet zomaar films kijken, het 
wordt een heus evenement! We hebben al vele leuke kampactiviteiten 
ingepland, maar die moeten we wel kunnen financieren. Het is dus 
super belangrijk dat jullie al jullie vrienden, familie, kappers en cavia’s 
meenemen, zodat het een super gezellige filmavond wordt! De leden 
worden al om 14u verwacht en een officiële uitnodiging volgt nog.  

 
Zondag 15 maart – 10.00 tot 12.30 – Ouderspel  
We sturen de mama’s en papa’s allemaal weer naar school 
toe… Of nee! Naar de scouts! Jullie kunnen het al raden! Het 
is het ouderspel vandaag. Aan alle mama’s en papa’s, hou 
jullie je maar vast! Het wordt een spel dat jullie van je 
sokken doet blazen!  

 
Zaterdag 21 maart 
19.00 tot zondag 22 
maart 12.30 – Film 
marathon 
Na veel gezaag van onze 
lieve leden is het eindelijk 
zover! We houden een film marathon met overnachting. Na 
de vorige filmvergadering is het eens aan ons om te 
ontspannen. Vergeet zeker jullie slaapzak en matje niet. Het 
is een vergadering om niet te missen, want in de ochtend 
wacht er jullie een verrassing. Wie kan als langste wakker 
blijven? En wie krijgt de meeste snacks op? Allemaal vragen 
die beantwoord zullen worden.  



 

Zondag 29 maart – 10.00 tot 17.00 – Stadspel  
De winkels zijn misschien wel dicht, maar dat betekent niet dat we het niet naar onze zin 
kunnen hebben. Vol spanning en plezier trekken we de stad in! Zal het Leiding vs. Leden 
worden? Gaan we samen een grandioos spel spelen? Wie weet? Komen is de boodschap en 
vergeet zeker jullie fiets niet en een lunchpakket en drinken mee te nemen.  
 
PS: Vandaag is het de brunch van de welpen, dus kom een uurtje vroeger en ontbijt gezellig 

samen met elkaar of bestel op voorhand en dan kan je het meenemen als lunchpakket 😉  
PPS: Voor de ouders is er een ouderactiviteit georganiseerd door het oudercomité, houdt je 
mailbox dus zeker in de gaten. De activiteiten van alle takken zijn vandaag wat langer, dus 
dat is al geen excuus om niet mee te gaan. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
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
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Klopstok Givers 
Februari 
 
 

 
 
Wat gaat de tijd snel, het is al de 2e maand van het nieuwe jaar! 
Februari zit vol verrassingen waar man/vrouwkracht nodig is, maar ook een goede portie 
sociale skills, een goed humeur en overdreven veel enthousiasme.  We hebben er zin, hopelijk 

jullie ook 😉  
 

Zondag 2 februari - 10u00 tot 12u30 - Verbouwing giverlokaal  
 
Zoals jullie weten is ons lokaal toe aan wat verbouwingen. 
Vandaag is de dag dat we daar verandering in gaan 
brengen! We hebben jullie hulp meer dan ooit nodig, dus 
met hoe meer we zijn, hoe lichter het werk. Indien jullie 
nog wat posters of gezellige lampjes hebben voor in het 
lokaal zijn deze altijd welkom, maar niet verplicht 
natuurlijk. 

 
 

Zondag 9 februari – 8u00 – 18u00 – Wintertocht  
Trek jullie stapschoenen maar aan en haal jullie dikste winterkleren maar uit de kast, want 
vandaag gaan we op wintertocht! Hopelijk ligt er al sneeuw en hebben jullie jullie kaart-lees-
technieken nog niet verleerd. Het is een hele dag, dus vergeet ook niet voldoende eten en 

drinken mee te nemen. Hieronder een mooi kiekje van 2 jaar geleden 😉 
 

 



 

Vrijdag 14 februari – Zondag 16 februari  
Gouwgiverweekend  
De brief volgt nog maar het thema kunnen we alvast verklappen… BOER ZOEKT VROUW! Dus 
trek jullie salopette al maar aan en haal de rubberen botten uit de kast, want het wordt 
legendarisch!  

 
 
 
 
Zondag 23 februari – 10u00 tot 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. 
;) 

 
 
 
 

 
 
 

Scouts edition 



 

 
Klopstok Givers 
Maart  
 
 

 
Mama en/of papa doen mee 
 
Antwerpen onveilig maken 
 
Avontuur op eigen bodem 
 
Reactiviteit 
 
Tis op ons nieuw lokaal te doen 
 
Kan jij de juiste zin aan de juiste vergadering plakken? Als je niet kan komen naar één van de 
vergaderingen, laat dit dan zeker eventjes weten :) 
 
 
 
Zondag 1 maart – Krokusvakantie  
Nog ni bekomen van die veel te drukke vakantie? Geen nood vandaag kunnen jullie allemaal 
uitslapen want het is geen scouts. Geniet nog van jullie vakantie!  
 

 

 
Zondag 8 maart 20u00 tot vrijdag 13 maart 20u00 
LEEFWEEK 
Jullie vroegen om een leefweek? Dus, jullie krijgen 
een leefweek! Deze 5 dagen wonen jullie op de 
scouts, dat wil zeggen: slapen, koken, huiswerk 
maken, enz. … 
Super tof en perfect om de groepsband te versterken! 
Meer info volgt nog. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Zondag 15 maart – 10u00 tot 12u30 
OUDERSPEL 
Vandaag mogen jullie jullie ouders uit hun bed sleuren, want het 
is hun beurt om mee te ravotten! Wie heeft de meeste 
talenten? Jullie of jullie ouders? Ontdek het tijdens deze toffe 
vergadering! 
 

 
 

 
 
Zondag 22 maart – 10u00 tot 12u30 
IN DE WOLKEN 
Vergaderingen moeten niet altijd intens en actief zijn. Dus, 
vandaag gaan we gezellig met z’n allen knutselen! Natuurlijk 
gaan we niets kinderachtig knutselen! We gaan iets maken om 
in het nieuwe giverlokaal op te hangen, zodat we het lokaal 
heel chill kunnen maken! Zeker komen, het wordt heel tof!  
Ps: Givers die lege plastic flessen hebben en oude knuffels die 
in de vuilnisbak mogen, mogen deze zeker meenemen! 
 
 
 

Zondag 29 maart – 10u00 tot 17u00 
VERRASSING 

 
Huh? Verrassing? Geen stadsspel? Mystiek… om 
te ontdekken wat we gaan doen moet je dus 
komen. Om toch een tipje van de sluier te lichten, 

doe zeker lekker schoeisel aan 😉  
Ps: Neem een lunchpakket mee of bestel een 
lunchpakket op de brunch van de Kapoenen en 
Welpen. (Voor de ouders is er een ouderactiviteit 
georganiseerd door het oudercomité, houdt je 
mailbox dus zeker in de gaten. De activiteiten van 
alle takken zijn vandaag wat langer, dus dat is al 
geen excuus om niet mee te gaan.) 

 
 
 
 



 

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
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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  

Chil Laura 0473 51 86 20 

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  

 


