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           SCOUTS en GIDSEN VLAANDEREN 

     25e St. - Joris 
 

 

Beste ouders, vrienden, sympathisanten, 

Gelukkig nieuwjaar! Hopelijk hebben jullie er allemaal enorm van 

genoten. Omdat de meeste leiding tijdens de komende maand in de 

examens zit, kan het dat de uren wat afwijken van normaal. Controleer 

dus zeker tijdig de klopstok, om te kijken wanneer jouw vergadering 

doorgaat. 

Hopelijk tot gauw en hou het veilig! 

De groepsleiding

 

 



Kapoenen en welpen 
3 januari - verrassingsspel - 10u tot 12u30  

Gelukkig 2021! 2020 was misschien een raar jaar, maar dat betekent niet dat 2021 geen topper 

zal zijn. Om het jaar goed van start te laten gaan, gaan we nog eens een groot spel spelen. Trek  

zeker genoeg warme kleren aan!  

 

10 januari - gezelschapsspelletjes - 10u tot 12u30 

Een super gezellige spellige vergadering staat op de planning. We gaan 

samen gezelschapsspelletjes spelen. Je mag zeker je favoriete spelletje 

van thuis meenemen. We gaan ervan uit dat het niet plots een 

aangename 20°C zal worden, dus we gaan deze vergadering toch 

toevlucht nemen tot ons lokaal. We herinneren iedereen eraan dat je niet naar de scouts mag 

komen als je een contact hebt gehad met iemand die misschien het coronavirus heeft, of als je 

zelf symptomen hebt! Zo kunnen we het voor iedereen veilig houden. 

 

16 januari - casino - 18u30 tot 20u30 

Deze week gaan we super fancy doen. Om naar 

het casino te gaan, moeten we ons natuurlijk 

opkleden. Deze week mag je jouw meest 

feestelijke outfit aandoen, voor een keertje mag 

je jouw uniform thuislaten.  

 

24 januari - Peru - 10u tot 12u30 

Dit jaar zijn we al naar Hawaï geweest en nu 

gaan we naar een nog leukere bestemming. 

We gaan naar Peru! Het land van de machu 

pichu en de inca’s. Zorg er maar voor dat je 

goed uitgerust bent, want het wordt een 

spannende vergadering!  

 

 



31 januari - filmvergadering - 10u tot 12u30 

Nadat we vorige week super ver op reis zijn geweest, verdienen we wel een rustmomentje. Deze 

week gaan we ontspannen en samen een film kijken. Als je wil, mag je een dekentje meenemen 

om daaronder naar de film te kijken.   

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 

 

 

 

Kaa (Kathy): 0498 28 54 66 

 

Hathi (Aline): 0493189168 

 

Kapoenenwet: 

‘T ZAL WEL ZIJ 

Welpenwet: 

WIJ ZIJN WELPEN 

DIE GRAAG HELPEN 

MET DE NATUUR ZIJN WIJ 1 

EN WE SPELEN MET IEDEREEN 



Jogivers 
Na de kerstvakantie zullen de vergaderingen voorlopig nog altijd online doorgaan, 

jammer genoeg. Maar niet getreurd, de jogiverleiding heeft weer leuke activiteiten 

gepland! Zet dus die computer maar aan en log op tijd in op Discord, want deze 

vergaderingen wil je zeker niet missen. Tot dan! 

 

Zondag 3 januari – 10u00 tot 12u00 

Tijdens de eerste vergadering van 2021 wordt het tijd om die innerlijke Sherlock 

Holmes eens naar boven te halen. Kan jij erachter komen wie de moordenaar is? 

Misschien is het wel die verdachte tuinman? Of die kuisvrouw die opeens verdwenen 

is? Los het mysterie op, en vind de schuldige! 

Zondag 10 januari – 10u00 tot 17u00 

Deze vergadering pakken we het een beetje anders aan! Kom zondag 10 

januari tussen 10u en 17u je eigen knutselpakket ophalen op de 

scoutslokalen, en volg thuis de stappen die in dat pakketje zullen zitten. 

Als je klaar bent, mag je een foto trekken van het resultaat en doorsturen 

naar de leiding. We zijn benieuwd! 

Zaterdag 16 januari – 19u00 tot 21u00 

Het is nooit te laat om nieuwjaar te vieren, als je het ons vraagt! Tijdens deze 

eerste avondvergaderingen gaan we dus samen het nieuwe jaar inzetten. Als 

je thuis nog een feesthoedje of een slinger hebt liggen, mag je deze zeker 

aandoen/ophangen, want we gaan er een gezellig feestje van maken! 

Zaterdag 23 januari – 19u00 tot 21u00 

Als de namen Bob Ross, Picasso en Van Gogh jou iets zeggen, zal deze 

vergadering zeker iets voor jou worden! Tijdens deze avondvergadering krijg 

je opnieuw de kans om jouw creativiteit te laten zien. Vergeet zeker geen 

kleren aan te doen waar wat verf op mag komen, want we zouden niet graag 

hebben dat je jouw favoriete T-shirt of trui zou moeten weggooien. Tot dan! 

Zondag 31 januari – 10u00 tot 12u00 

Iedereen houdt wel eens van een goed gezelschapsspelletje. De online vergaderingen houden ons niet 

tegen om dit samen met jullie te doen, want er zijn heel veel bekende spelletjes, die je ook gewoon 

online kan spelen. Denk maar aan skribble (wat jullie ondertussen al goed kennen 😉), UNO…. Het zal 

een toffe vergadering worden! 



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.  
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Zondag 3 januari - Scoutsboekje  

Gelukkig nieuwjaar! Vanaf vandaag beginnen we met ons eigen scoutsboekje! Omdat het super 

jammer is dat we geen babbeltje meer kunnen slaan met andere takken heeft de leiding daar 

een oplossing voor bedacht! Een van de leden zal als eerste het boekje in handen krijgen en 

schrijft een boodschap voor de ander. De bedoeling is dat het boekje bij iedereen eens langs is 

geweest. Zo hebben we toch nog een leuke manier om elkaar nog eens te horen! De kapoentjes 

beginnen met een mooie tekening in het scoutsboekje tijdens hun vergadering, en het zal zich 

vandaar  verder een weg vinden onder de jogi’s en givers. Verder is er deze zondag geen 

vergadering dus geniet maar van jullie laatste vakantiedag!  

Zaterdag 9 januari - Cadeau-estafette en Zondag 10 januari - 10u tot 12u30 - 

Nieuwjaarsfeestje 

Omdat we de feestdagen nog niet hebben 

kunnen vieren, gaan we dat nu doen! Ieder lid 

koopt voor een ander een 

nieuwjaarscadeautje. Het budget ligt tussen 

de 5 tot 10 euro, je mag natuurlijk ook je DIY 

skills bovenhalen! Zaterdag ochtend begint de 

cadeau-estafette. Dit houdt in dat de eerste 

zijn cadeautje gaat afgeven aan zijn/haar 

medegiver, en vanaf dan kan de volgende vertrekken, enzoverder. Iedereen woont in de buurt 

dus ga zeker met de fiets of te voet, zodat je de benen nog eens kan strekken. Vergeet ook zeker 

je mondmasker niet! (De leiding zal jullie vertellen voor wie je een cadeau moet kopen, zo kan je 

het extra personaliseren. En ook het adres van die persoon meegeven). Zondagochtend openen 

we samen de pakjes. Wat lekkere snacks en een tasje thee mogen niet ontbreken ;) 

Zondag 17 januari - 10u tot 12u30 - Crimibox 

Hopelijk zijn jullie nog steeds zo’n even goede speurneuzen, want dat (of liever die) hebben we 

nodig vandaag. We gaan proberen een groots mysterie op te lossen, dus frisse kopkes only 

please! Zijn jullie klaar om het raadsel van “Dossier Inkt” op te lossen? En wat is er met Menno 

Morris gebeurd? Hopelijk achterhalen jullie het mysterie!  

 



 

 

Zondag 24 januari - 10u tot 12u30 - Spelletjes 

vergadering 
Het lijkt alsof zowel de leiding en leden er geen 

genoeg van kunnen krijgen! We gaan weer spelletjes 

spelen. Deze keer geven we er wel een twist aan om 

het wat pittig te houden. Het zou toch niet de 

bedoeling zijn dat jullie in slaap vallen achter jullie 

schermpjes! De leiding vertrouwt erop dat jullie na 

al die oefenrondes helemaal klaar zijn voor the real 

deal ;) Hoe die “real deal” eruit gaat zien is nog een 

verrassing!  

 

Zaterdag 30 januari - 20u tot 22u - Film 

We gaan nog eens samen een filmpje kijken gelijk in den goeie oude tijd! Wie het nog niet 

gebruikt heeft maakt zichzelf beter al eens even bekend met Zoom! Maar dat zullen er niet veel 

zijn van jullie in deze tijden. Vergeet zeker niet een filmsnackje voor jezelf te voorzien! En gene 

stress, in deze cinema @ home hoef je je 

mondmasker niet aan te houden.  

 

 

 

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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