
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Voorwoord 

Beste ouders, vrienden en sympathisanten 
 
Het nieuwe jaar is nu goed en wel van start gegaan. Een nieuwe leidingsploeg en ook 
nieuwe leden, dus dat is wel wat wennen. Reden te meer om elke week naar de 
vergaderingen te komen! We maken van de gelegenheid gebruik om de uittredende 
leidingen nog eens te bedanken voor hun jaar of jaren trouwe dienst! Er zijn talloze 
onvergetelijke momenten gemaakt, die we dan ook niet gauw gaan vergeten :).  
 
Ook dit jaar zal je om de twee maanden een nieuwe klopstok in je inbox krijgen (en op de site 
kunnen vinden) waarin alle aankomende activiteiten staan. In deze klopstok vinden jullie de 
planning van oktober en november.  
We hebben na vorig jaar veel in te halen, dus we gaan er met de nodige voorzichtigheid 
volledig in vliegen! Aan het begin en eind van elke vergadering ontsmet iedereen zijn handen 
en tijdens de activiteiten beperken we contact met anderen. Ouders worden gevraagd om 
een mondmasker aan te doen, bij het afzetten en ophalen van hun kinderen. 
Het jaarthema is dit jaar ‘t Zal wel zijn. Dat wil zeggen dat mentaal welzijn extra in de kijker 
staat. We proberen een hechte sfeer te creëren, waarin alles bespreekbaar is. Het is volkomen 
normaal om je eens niet oké te voelen. Je staat hierin niet alleen. We bouwen een veilige 
haven, waar je met je boot kan aanmeren, zelfs als deze een beetje beschadigd is. 

Op de scouts kan iedereen zichzelf zijn. De welp die ‘s ochtends 
vrolijk door het veld huppelt en tegen de middag geen blijf weet met 
zijn heimwee. Die ene jongverkenner die enthousiast meedoet met 
het themaspel, terwijl de anderen zich schamen. Of de stoere leidster 
die twijfelt aan haar eerste spel. We hebben respect voor elkaar, 
waardoor je volledig kan tonen wie je bent. Ook neen zeggen en je 
grenzen aangeven is hier een belangrijk onderdeel van. Samen 
grenzen verleggen is waardevol, maar zeggen wanneer deze 
grenzen bereikt zijn evenzeer. 
 

We hopen dat jullie er evenveel zin in hebben als wij! 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.  
 
Stevige linker 
De groepsleiding 

 

 

 

 



 

Belangrijke data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer Wat Wie 

20-09-2020 Overgang Iedereen 

30-10-2020 tot  1-11-2020 Takweekend Alle takken 

14-11-2020 Spaghetti-avond (jo)givers 

5-12-2020 Sint en kerstmarkt Iedereen 

11-12-2020 Laatste kans truffels bestellen Iedereen 

20-12-2020 Truffels afhalen Ouders 

3-1-2021 Groepsspel Alle takken 

27-2-2021 Cinema Jogivers 

21-03-2021 Brunch Welpen 

2-4-2021 tot 4-4-2021 Groepsweekend Alle takken 

24-4-2021 Givercafé Givers 

9-5-2021 Ouderspel Iedereen 

16-5-2021 Laatste kans Wafels bestellen (jo)givers 

26-6-2021 BBQ + kampinfo Iedereen 

31-7-2021 tot 7-8-2021 Kapoenen- en welpenkamp Kapoenen en welpen 

Nog geen exacte data bekend Tentenkamp (jo)givers 



 

UniFORM-atie  
Eerst en vooral willen we, zij die in uniform komen, bedanken. Zo vormen we een hechte 

groep, die als één naar buiten komt. Is jouw uniform de eerste maand(en) nog niet volledig in 

orde, dan maken we daar zeker geen probleem van. Een nieuw uniform is een grote kost, dat 

weten we allemaal.  

Voor de aankoop van delen van het uniform, kan je bij de groepsleiding terecht, ná de vergadering. 

Er is een kleinschalige tweedehandsverkoop van uniformstukken. Wie nog een hemd, T-shirt* of 

broek te veel heeft, die alleen maar in de kast ligt te vergaan, mag deze altijd aan de leiding afgeven. 

Wij en de toekomstige eigenaar zullen u dankbaar zijn.  

Wij hanteren volgende uniform-voorschriften:  

De kapoenen en welpen dragen een groene broek, een paars T-shirt van onze scouts en een das 

(bestaande uit een beige das en dasschildje) van onze scouts. De broek mag zowel lang als kort zijn 

en moet niet van de hopper-winkel komen, maar moet wel groen zijn. Andere uniformstukken zoals 

een scoutstrui en een scoutshemd zijn niet verplicht, noch het petje voor de welpen.  

Jogivers, givers, jins en leiding dragen een groene broek, een paars T-shirt van onze scouts en een 

das (bestaande uit een beige das en dasschildje) van onze scouts. De broek mag zowel lang als kort 

zijn en moet niet van de hopper-winkel komen, maar moet wel groen zijn. Vanaf de jogivers is ook 

een hemd verplicht. Hierop moeten volgens de foto hieronder een aantal kentekens worden 

aangebracht. De scoutstrui is niet verplicht. 

 

Verplicht zijn: jaarkenteken, groepslintje, lintje België en Europa, de Vlaamse Leeuw, het Provincie 

schild en het Internationaal kenteken. Deze zijn allemaal te verkrijgen bij de groepsleiding voor 

dezelfde prijs als in  



 

de hopper-winkel, of in de hopper-winkel zelf. Het dasschildje en het groepslintje zijn enkel 

verkrijgbaar bij de groepsleiding.  

Vrijblijvend: takkenteken (wel verkrijgbaar), patrouillelint of nestdriehoek (wordt door de 

takleiding aangeboden)  

Apart geval: het groen-geel belofteteken zoals op de afbeelding, wordt uitgereikt aan de 

jogivers, givers, jins of leiding die hun belofte afleggen. Bij de welpen wordt normaal ook een 

belofte afgelegd, afhankelijk van de takleiding (voor een welpenbelofteteken moet u zich dus richten 

tot de welpenleiding en/of groepsleiding). Dit welpenbeloftekenteken is voor de jongere welpen een 

oranje wolfje en voor de oudste een grijs.  

Aangezien we een gemengde groep zijn gebruiken wij de dubbele beloftetekens. Dus geen kabouters 

of halve beloftetekens. Voor wie dit op zijn of haar hemd heeft hangen: dit is zeker niet erg. 

De das van de groep wordt rond de nek gedragen of om de rechterarm geschoven. Andere dassen, 

afkomstig van jin-kampen, nationale of internationale evenementen worden om de linker arm 

geschoven en onder de linker schouder-lus vastgemaakt. 

De jaarkentekens van de voorbije jaren mogen op de rug van het hemd bevestigd worden.  

Voor de leiding zijn er nog speciale tekens met de karakters uit het junglebook (welpen) en de steen 

van Nowan (kapoenen). Deze worden op de rechtermouw onder het takkenteken gehangen.  

 

 

 

 

 



 

Kapoenen en welpen 

Oktober 
 

Het nieuwe jaar is er, dus de leiding staat te popelen om eraan te beginnen, hopelijk jullie ook?! 

We hebben al heel wat leuke vergaderingen in petto, dus zorg dat je elke week paraat staat. Je ziet dat 

we ook al meteen een weekend gepland hebben, maar daarover later meer. Als jullie nog vragen 

hebben, kunnen jullie deze steeds stellen op het infomoment (aansluitend op de vergadering van 4/10 

om 12u30) of via kapoenenwelpen@de25.be.  

 

 

Zondag 4 oktober van 10u00 tot 12u30 - Dino’s versus draken 

Vuurspuwen, schatten bewaken, waar denken jullie dan aan? Draken 

natuurlijk! Maar de oude wijze dino’s laten zich niet zomaar doen. Wie gaat er 

winnen in de grote strijd tussen deze machtige wezens? Kom naar de 

vergadering en we zullen het samen ontdekken. 

 

 

Zondag 11 oktober van 10u00 tot 12u30 - Mister en miss Kap/Welp verkiezing 

Iedereen kan in iets uitblinken! Word jij miss Kung Fu of eerder mister dansbenen? 

Vandaag krijgen jullie allemaal de kans om jullie talenten aan de groep te tonen, en wie 

weet maak jij wel kans op de grote beker. Het wordt een knaller van een vergadering! 

 

 

Zondag 18 oktober van 10u00 tot 12u30 - Verkeerspel 

Vandaag gaan we naast heel veel plezier hebben, ook iets 

bijleren (beetje he). Het licht staat op groen voor een toffe 

vergadering. Biep biep, altijd uitkijken voor je oversteekt! 

Jullie kunnen laten zien dat jullie verkeershelden zijn. 
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Zondag 25 oktober van 10u00 tot 12u30 - Safarivergadering 

♫Met de jeep door het oerwoud en een hoop papegaaien om ons heen♫ Ritsel 

fritsel. Horen jullie dat? Is dat een leeuw, een olifant of gewoon een veldmuis? 

Wat spannend zeg! Kom mee op verkenning, het wordt een reuze-avontuur. 

Kom verkleed als je favoriete jungledier. 

 

 

 

 

 

Vrijdag 30 oktober tot zondag 1 november - Hawaïweekend 

Schelpen, bloemenkransen, surfen op hoge golven, kokosnoten, we gaan het allemaal tegenkomen op 

ons fameuze Hawaïweekend! Kom jij als zeemeermin, als piraat of als palmboom, of als nog iets 

helemaal anders? De precieze uren en verdere info vindt u in de weekendbrief (volgt nog). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kapoenen en welpen 

November 
 

Wow, nu al november?! We hebben een weekje kunnen uitrusten in de herfstvakantie, dus zijn 

er weer helemaal klaar voor. De activiteiten zijn echt heel gevarieerd, dus voor ieder wat wils. De 

creatievelingen, de handige harry’s en de levensgenieters krijgen allemaal een keer hun goesting. 

 

 

Zondag 8 november – Vakantie 

Deze week kunnen jullie allemaal uitrusten van het leuke 

weekend. Tot volgende week!  

 

 

 

 

Zondag 15 november van 10u00 tot 12u30 - Early Christmas 

Ho, ho, ho, oei, ik ben een maandje mis. Kunnen jullie mij helpen met 

de voorbereidingen voor het ultieme kerstfeest? Al mijn elfjes gaan 

op pensioen, hebben een gebroken been of een burn-out. Denken 

jullie dat jullie mijn elfen kunnen vervangen?  

 

 

 

Zondag 22 november van 10u00 tot 12u30 - Technieken  

Eens even controleren of jullie nog kunnen sjorren, knopen 

maken en innovatieve projecten uitwerken. Als je dat nog niet 

kan, wordt het zeker een uitgelezen moment om wat dingen bij 

te leren en eens te proeven van technieken, een belangrijk deel 

van scouting! Wanneer we het onder de knie hebben, kunnen 

de ouders achteraf eens komen kijken naar onze bouwsels :). 

 

 

 

 



 

29 november van 10u00 tot 12u30 - Wellnessvergadering 

Vandaag gaan de kapoenen en welpen apart scoutsen. Eerst is het aan de welpen om eens in 

de watten gelegd te worden en doen de kapoenen even te doen wat kapoenen doen (spelen!). 

Daarna doen we de grote wissel en is het aan de welpen om 

te welpen, en aan de kapoenen om gesoigneerd te worden. 

 

 

 

 

 

 

Kapoenenwet: 

‘T ZAL WEL ZIJN 

 

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 berichtje te sturen naar een van onze gsm-nummers. 

 
 
 
 Ikki (Babs): 0471 21 39 10 
       
 
 

 
 
Tabaqui (Sam): 0492 82 30 65 
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Kaa (Kathy): 0498 28 54 66   

 

 

Hathi (Aline): 0493189168  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Klopstok Jogivers 
Oktober 

Weer een stap in het nieuwe scoutsjaar genomen en we vliegen er 

weer met volle goesting in! De leiding heeft een maand boordevol 

leuke activiteiten gepland, zodat jullie je op zondagen zeker en vast niet 

vervelen! Vergeet zeker en vast niet elke vergadering piek fijn in orde te zijn met 

je uniform.  Kan je niet komen? Laat het dan even weten aan je leiding! De 

meesten hebben op kamp hun belofte afgelegd, zie dat je die jogiverwet ook niet 

vergeten bent      . Mocht je nog een vraagje hebben kan je altijd mailen naar jogivers@de25.be. 

 

Zondag 04 oktober – jogiverparlement – 10.00 tot 12.30u  

Vandaag gaan we heel serieus aan de slag op het jogiverparlement! 

Mopjeeuuhh!!! Natuurlijk moeten we af en toe eens serieus zijn, maar 

we gaan er ook een vergadering vol plezier van maken! Vandaag is het 

wel dé dag om je stem eens te laten horen en ons te laten weten wat je 

dit jaar zeker nog wilt doen (of juist niet natuurlijk       ).  

 

Zondag 11 oktober – Berenjacht – 10.00 tot 12.30u 

We gaan op berenjacht... We gaan op grote berenjacht... Beren op de 25?? Oei, pas maar 

op, want dat zijn gevaarlijke dieren he! Gelukkig hebben we jullie, om van de scouts terug 

een veilig plek te maken...  

 

 

Zondag 18 oktober – Kookvergadering – 10.00 tot 12.30u 

Omdat wij er streng op moeten toezien dat jullie kookkunsten 

tegen het kamp helemaal in orde zijn, gaan we vandaag iets 

mega lekkers maken. Als je dus je buikje mee wilt vullen, moet 

je vandaag zeker aanwezig zijn!  
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Zondag 25 oktober – Kampen bouwen – 10.00 tot 12.30u 

Wie houdt er niet van gekke kampen bouwen? Niemand! Laat vandaag de architect in je naar 

boven komen en bouw het gekste kamp van De 25! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Klopstok Jogivers 
November 

We zijn al weer een paar graden gezakt, gelukkig daalt de portie aan 

leuke vergaderingen zeker en vast niet! We hebben veel leuks voor 

jullie in petto! Ook deze maand zal de leiding er streng op toezien dat 

jullie uniform weer helemaal in orde is. Als je niet kan komen, laat het dan even 

aan je leiding weten. 

 

Vrijdag 30 oktober tot zondag 1 november – Het puur natuur weekend!  – vertrek tot aankomst zal 

in de brief staan 

Neenee, we bedoelen niet dat jullie in je blootje op weekend moeten komen! Tijdens dit weekend 

draait alles om recyclen, hergebruiken en alles wat gelinkt is aan wat de mooie natuur ons te bieden 

heeft. Het belooft een super leuk weekend te worden, dus wees er zeker bij! Er volgt nog een brief 

met alle info opgelijst. 

 

 

zondag 08 november – Geen vergadering  

Jullie kunnen vandaag lekker lui in de zetel liggen, of nog 

beter, buiten wat spelletjes doen, maar vandaag is het dus 

geen vergadering!  

 

  

Zaterdag 14 november – Spaghetti-avond – 10.00 tot 23.00u 

De fameuze spaghetti-avond staat weer voor de deur! Vanwege de nieuwe 

coronaregels hebben we nu zelfs een shift ’s middags. Vergeet zeker niet je 

ouders, buren, grootouders, zusjes... uit te nodigen. Jullie leiding zal er zeker 

voor zorgen dat alles verloopt volgens de veiligheidsregels. Dit wilt dus ook 

zeggen dat vooraf inschrijven dit jaar nog extra belangrijk is. Lunch wordt door de 

leidig voorzien, dus dit moeten jullie niet meenemen. De jogivers krijgen van hun 

leiding een gratis bordje spaghetti (en hoeven dus niet ingeschreven te worden). We 

voorzien ook altijd een nagerechtje dat zelfgemaakt wordt door de ouders van de leden, vraag dus 

zeker thuis eens wat voor lekkers je kan meebrengen. De brief volgt zeker en vast nog! 

 

 

 

 



 

Zondag 22 november -  Pisquiz – 10.00 tot 12.30 

PSSSSSSSSS…. Moet jij al naar het toilet? Een gekke mengeling van water 

drinken en een quiz. Een training voor de blaas. Hoe gaat dat in zijn werk? 

Daar kom je deze vergadering achter!  

 

 

Zondag 29 november – Olympische Spelen  – 10.00 tot 12.30u  

Hoeveel spelen waren dat ook alweer? Welke spelen zijn dit ook 

alweer? En hoe gaan we dit op de scouts doen? Wie zal het weten? De 

leden die vandaag naar de vergadering komen! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
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 berichtje te sturen naar een van onze gsm-nummers. 
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GSM nummers 

 Jakhals (Ines) 0473 60 04 74 

Labrador (Laura) 0473 51 86 20 

 

Jaguarundi (Anaïs) 0468 17 54 16 

Gazelle (Alix) 0472 40 59 11 

 



 

Klopstok Givers  
Oktober  

Nieuw jaar, nieuwe gezichten. We trappen de maand af met 

hét inspraakmoment der inspraakmomenten. Daarna frissen we 

onze technieken nog eens een beetje op. De creatievelingen krijgen daarna de kans om hun 

talenten letterlijk en figuurlijk in de verf te zetten. Aflsuiten doen we met een knaller van 

een weekend!! 
 

Zondag 4 oktober 10u – 12u30  

Parlement 

Vandaag is het een belangrijke dag! We gaan 

het jaar weer van start met ons jaarlijks 

parlement. Het is dus voor iedereen van 

belang om te komen, zodat alle stemmen 

zeker gehoord worden.  

 

 

Zondag 11 oktober 10u – 14u  

Techniekenspel 

Het is nog eens tijd om te laten zien hoe het staat met onze technieken. Wees er allemaal 

zeker bij, zodat iedereen elkaar wat kan helpen bij het opfrissen van onze skills! Zie dus maar 

dat jullie allemaal goed uitgeslapen zijn en er fris en fruitig staan! Vergeet jullie lunchpakket 

niet.  

 

 



 

 

Zondag 18 oktober 10u – 12u30  

Graffiti 

Zoals we vorige week onze technieken getest 

hebben, focussen we vandaag op ons creatief kantje 

en gaan we graffiti spuiten! Doe zeker iets aan dat 

vuil mag worden, zodat we ons kunnen laten gaan 

en de “creative juices” niet hoeven te belemmeren.  

 

Zondag 25 oktober 10u – 14u 

Fietstocht 

Op deze mooie zondagmiddag 

gaan we onze sportbenen nog 

eens aan het werk zetten. We 

gaan namelijk op fietstocht! 

Hoewel jullie dit waarschijnlijk zelf 

al bedacht hadden, vergeet zeker 

jullie fietsje niet! Daarnaast neem 

je ook best een lunchpakket mee, 

want honger gaan we zeker 

hebben! 

 

Vrijdag 30 oktober – Zondag 1 november 

Harry Potter weekend 

De meeste info volgt nog, maar wat we al kwijt kunnen is… We gaan op weekend en het 

thema is ‘Harry Potter’! Het wordt het tofste, gekste, leukste weekend dat we ooit 

meegemaakt hebben, dus mis het zeker niet! 

                                   



 

 

Klopstok Givers  
November 

 

De derde maand staat al voor de deur. De tijd vliegt, het zal aan de herfstwind liggen      . Met die 

wind komen er drie superleuke vergaderingen onze kant opgevlogen! Eerst de zakken wat vullen, 

daarna een classic binnen de team-building en gevolgd door het ultieme chill moment. 

 

Zondag 8 november – Vakantie  

Vandaag is er geen vergadering, dus 

slaap allemaal maar lekker uit. Tot 

volgende week        

 

 

 

Zaterdag 14 november 10u – 23u  

Spaghetti avond 

Het is weer die tijd van het jaar, we 

organiseren de spaghetti avond! 

Gedetailleerde info volgt nog in de brief. 

Dit jaar zal de spaghetti avond weer 

doorgaan in de Nova. Er wordt 

middageten voorzien dus dit moet je zelf 

niet meenemen. Alle givers krijgen gratis 

spaghetti, dus moeten niet inschrijven. 

Vergeet zeker ook niet een nagerechtje 

mee te nemen. Wees allemaal aanwezig 

in perfect uniform. Hoe meer zielen hoe 

meer vreugd, maar ook minder werk voor het maken van onze lekkere, yummy in the 

tummy spaghetti!  

 



 

Zondag 22 november 10u – 12u30 

Escape room 

Vandaag spelen we een spel, maak jullie borst maar goed nat en smeer jullie beentjes 

maar in, want het wordt een straffe vergadering! Dit is jullie kans om te laten zien hoe 

goed jullie al hebben kunnen bonden als groep, want er wordt de volle 100% inzet 

verwacht! 

                   

 

 

 

Zaterdag 28 november 19u – 

Zondag 29 november 12u30 

Film marathon 

Ga vrijdagavond maar lekker vroeg 

slapen, zodat jullie voorbereid zijn op 

een stevige film marathon! Het wordt 

DE sleep-over van het jaar, dus een 

matje, een slaapzak en jullie meest 

modieuze pyjama zijn alvast essentieel. 

Er zal een ontbijtje voorzien worden.  

 

 

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! 

 

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 berichtje te sturen naar een van onze gsm-nummers. 

GSM nummers 

 

Franse Bulldog (Amélie) 0498299973 

 

 

 
Djigettai (Anke) 0472386500 

 
 

 

Giraf (Maxine) 0491228879 
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Nog eens opgesomd  

Aanspreking Naam GSM-nummer 

Tabaqui Sam 0492 82 30 65 

Ikki Babs 0471 21 39 10 

Kaa Kathy 0498 28 54 66 

Hathi Aline 0493 18 91 68 

Jakhals Ines 0471 89 58 97 

Labrador Laura 0473 51 86 20 

Gazelle Alix 0472 40 59 11 

Jaguarundi Anaïs 0468 17 54 16 

Giraf Maxine 0491 22 88 79 

Franse Bulldog Amélie 0498 29 99 73 

Djiggetai Anke 0472 38 65 00 

 


