
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Voorwoord 
Onze spaghettiavond was een groot succes, waarvoor we iedereen nog eens van harte 

willen bedanken. Hopelijk heeft het voor iedereen gesmaakt en kijken jullie alweer uit naar 

de spaghettiavond van volgend jaar, we hopen op de normale editie met alles erop en 

eraan. 

Bij deze willen we ook nog eens reclame maken voor onze heerlijke truffeltjes. We verkopen 

alweer de klassiekers die niet te missen zijn voor tijdens de feestdagen.  

Wat onze vergaderingen betreft: 

Voor de kapoenen en welpen is alles ongeveer een beetje hetzelfde gebleven, al moeten de 

vergaderingen steeds buiten doorgaan. Maar we weten zeker dat jullie wel tegen een 

stootje kunnen. Vergeet niet dat het steeds kouder wordt, dus kleed je maar goed warm 

aan met een sjaal, handschoenen, muts en noem maar op…. 

Jammer genoeg mogen we 

voor de jogivers en givers 

geen scouts meer geven in 

real life, maar niet getreurd, 

daarop hebben wij een 

alternatief gevonden. De 

voorbije online 

vergaderingen waren voor 

ons alvast geslaagd, hopelijk 

voor jullie ook. En dit concept 

gaan we nog even moeten 

verderzetten, tot we weer 

echt scouts mogen geven. 

We hopen al jullie lieve 

snoetjes elke week weer op 

het scherm te zien. We doen 

onze vergaderingen via 

Discord. We hebben bij de jogivers gemerkt dat dit nog niet helemaal voor iedereen lukt, dus 

geef de takleiding even een seintje, als je hulp nodig hebt om mee te kunnen doen. 

Als jullie niet zouden kunnen, laat dit dan zeker weten, want de leiding doet zijn best om er 

het beste van te maken. Dit kan via mail of sms naar een van onze gsm-nummers (onderaan 

te vinden). 

Voor algemene problemen kan je nog steeds terecht bij de groepsleiding. Dit kan door een 

mailtje te sturen naar groepsleiding@de25.be. Voor meer takgerichte vragen kan je terecht 

bij de takleiding door een mailtje te sturen naar kapoenenwelpen@de25.be, 

jogivers@de25.be of givers@de25.be. PS: We hebben een nieuwe scoutsdas! Check snel bij 

UniFORM-atie.  
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Belangrijke data 
Datum 

 
Activiteit Tak/Verantwoordelijke(n) 

6-12-20 
 

Sintvergadering Alle takken 

11-12-20 
 

Laatste kans truffels bestellen! Iedereen 

20-12-20 
 

Afhalen truffels Leiding 

27-02-21 
 

Cinema Jogivers 

21-03-21 
 

Brunch Kapoenen en welpen 

2-04-21 tot 4-04-21 
 

Groepsweekend Alle takken 

24-04-21 
 

Givercafé Givers 

09-05-21 
 

Ouderspel Iedereen 

16-05-21 
 

Laatste kans wafels bestellen! Jo(givers) 

26-06-21 
 

BBQ + kampinfo Iedereen 

31-07-21 tot 7-08-21 
 

Kapoenen- en welpenkamp Kapoenen en welpen 

28-07-21 tot 8-08-21 
 

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.  

We introduceren bij deze ook onze GLOEDNIEUWE SCOUTSDAS! 

We gaan deze nieuwe dassen geleidelijk aan integreren in ons scoutsuniform. Dus het is niet 

verplicht om NU een nieuwe das te kopen, maar als je je oude das kwijt bent, kan je dit jaar al de 

nieuwe kopen. We verkopen de oude das met reflector niet meer. 

 

 

 

 

 

 

 

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 

December 

OP DE SCOUTS 
 

Zondag 6 december - Sint - 10u tot 12u30 

Vandaag vieren we dat jullie allemaal super brave 

engeltjes zijn. We spelen vandaag het grote 

Sinterklaasspel.  

 

 

 

 

 

Zondag 13 december - Kerst - 10u tot 12u30 

Nadat de kerstman zich vorige maand vergist heeft, is het EINDELIJK tijd voor het leukste 

kerstfeestje van het jaar. We vieren kerst op de scouts. Vandaag mogen jullie, als jullie er 

eentje hebben, een kersttrui aandoen. Je mag er ook zelf een knutselen, bv. een zwarte trui 

waar je prentjes van kerstbomen op kleeft. Dit is ook de laatste vergadering van 2020!  

 

 

 

Zondag 20 december - geen scouts – 

ophalen truffels - 9u00 tot 21u00  

Na al deze leuke vergaderingen verdienen 

we ook een rustmomentje. Daarom is het 

vandaag geen scouts. Geniet van jullie 

kerstvakantie! Hopelijk heeft iedereen veel 

truffels besteld en hebben de buren, 

vrienden, familieleden, sympathisanten en vage kennissen ook een doosje gekocht. Als dat 

het geval is, kan iedereen ze vandaag komen ophalen. De hele dag (9u00 tot 21u00) zal er 

iemand aanwezig zijn op het lokaal, zodat iedereen vrij is om te komen, wanneer het het 

beste voor hem/haar past. 



Maandag 21 december tot 

zaterdag 2 januari – BINGO 

Winterwandeling 

We doen dit jaar iets helemaal anders! 

We organiseren een gezellige 

winterwandeling die je met je familie 

en/of met je knuffelcontact kan doen. Er 

zal op de site, op facebook en via mail 

een bingo - opdrachtenformulier 

verschijnen. Deze kunnen jullie afdrukken en meenemen op de tocht. Deze wandeling zal in 

de regio Kiel plaatsvinden. Trek die wandelschoenen en die winterjas maar al aan. Veel 

wandelplezier! 

 

 

 

 

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. 

 

GSM-NUMMERS 
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Klopstok Jogivers 
ONLINE December 

 
 

 

 

Zondag 6 december – De Sint – 

10u00 tot 12u00 

Oh nee, hoe zit dat nu met de Sint? 

Gelukkig is de Sint al helemaal mee met 

de technologie van de dag van vandaag, 

dus gaan jullie hem online kunnen 

spotten. Hoe dit allemaal in zijn werk zal 

gaan: simpel, log op tijd in op Discord en 

kom het te weten!  

PS: Er staat jullie nog een lekkere 

verrassing te wachten! 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 13 december – ONLINE Kerstfeest - 10u00 tot 12u00 

Iedereen houdt van Kerstmis. Waarom kan dat niet online? Tuurlijk 

kan dat online! Dus vandaag is alles in thema van Kerstmis. Het enige 

wat je vandaag nodig hebt: je computer, je goed humeur en 

misschien ook een kerstmuts. Tot dan!  

 

 

 

 



 

Zondag 20 december – GEEN SCOUTS – Ophalen truffels – 

9u00 tot 21u00 

We doen vandaag geen vergadering, maar zitten je gedachten 

niet alleen maar bij chocolade? Vergeet zeker niet je truffeltjes 

te komen ophalen! Dit kan van 9u00 tot 21u00 aan onze lokalen. 

 

 

 

 

 

 

Maandag 21 december tot zaterdag 2 januari – BINGO Winterwandeling 

We doen dit jaar iets helemaal anders! We 

organiseren een gezellige winterwandeling die je 

met je familie en/of met je knuffelcontact kan 

doen. Er zal op de site, op facebook en via mail een 

bingo - opdrachtenformulier verschijnen. Deze 

kunnen jullie afdrukken en meenemen op de tocht. 

Deze wandeling zal in de regio Kiel plaatsvinden. 

Trek die wandelschoenen en die winterjas maar al 

aan. Veel wandelplezier! 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 online scoutsvergadering 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 of zet het 

even in onze whatsapp-groep. 

GSM nummers 
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Klopstok Givers:  

ONLINE December  
 
 
 

Zondag 6 december – 10u tot 12u30 - 
Sintvergadering  
Nadat de Sint ons heeft toegesproken, gebeurt er iets 
verschrikkelijk…  De Sint zijn bezoek naar dit land verloopt 
niet vlekkeloos dit jaar. Jullie zullen al jullie kennis en kracht 
moeten bundelen om het mysterie op te lossen, de hulp van 
de pieten zal meer dan welkom zijn.  
 
 
 
 

 
Zondag 13 december -  10u tot 12u30 - 
Kerstvergadering  
 
Zet jullie schrap om nieuwe spelletjes te leren, nieuwe 
strategieën te ontdekken en hopelijk veel te winnen! Als je 
zelf een tof spel in gedachten hebt, aarzel zeker niet om het 
op (de virtuele) tafel te gooien.  
 
 

 
Vrijdag 18 december - 18u30 - De stoel  
 
Doorheen de dag krijgen jullie tips waar de stoel staat  
op’t Kiel. Slechts 10 min op voorhand geven we jullie het 
laatste bericht met de specifieke locatie en het voorwerp 
dat jullie moeten meenemen. De eerste die de stoel met 
het juiste voorwerp in de hand bemachtigt, wint de 
uitdaging.  
PS: Lach naar de camera, want je wordt gefilmd ;) We gaan met z'n allen live op IGTV!  

 
 
 
 



Zondag 20 december – 09u tot 21u – Geen Scouts - Ophaalmoment truffels  
 

Hopelijk heeft iedereen veel truffels 
besteld en hebben de buren, vrienden, 
familieleden, sympathisanten en vage 
kennissen ook een doosje gekocht. Als dat 
het geval is, kan iedereen ze vandaag 
komen ophalen. De hele dag zal er iemand 
aanwezig zijn op het lokaal, zodat iedereen 
vrij is om te komen, wanneer het het beste 
voor hem/haar past.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Maandag 21 december tot Zaterdag 2 januari - BINGO winterwandeling  
We doen dit jaar iets helemaal anders! We organiseren een gezellige winterwandeling die je met je 

familie en/of met je knuffelcontact kan doen. Er zal op de site, op facebook en via mail een bingo - 

opdrachtenformulier verschijnen. Deze kunnen jullie afdrukken en meenemen op de tocht. Deze 

wandeling zal in de regio Kiel plaatsvinden. Trek die wandelschoenen en die winterjas maar al aan. 

Veel wandelplezier! 

 

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 

Jaguarundi Anaïs 0468 17 54 16 

Gazelle Alix 0472 40 59 11 

Giraf Maxine 0491 22 88 79 

Franse Bulldog Amélie 0498 29 99 73 

Djiggetai Anke 0472 38 65 00 

 


