
 

 



Voorwoord 
Beste ouders en leden 

 

Zoals vorige maand gelden nog steeds volgende maatregelen: Ouders die 

hun kind komen afzetten en kinderen (vanaf 5e leerjaar) mondmasker op, 

jogivers starten om 9u45, kapoenen en welpen om 10u00 en givers om 

10u15, bubbels van 10 kinderen (waarbij deze dus niet gemengd mogen 

worden), alles buiten, 1 hobby per week kiezen (slechts een advies, hou 

het gewoon veilig en gebruik vooral uw gezond verstand). 

Maart zat voor de leden goed volgepland. We hebben allemaal onze 

technieken opnieuw wat bijgeschaafd, en hebben ons op die manier goed 

voorbereid op het kamp dat stilletjes aan dichterbij komt. April zal een 

beetje rustiger zijn op scoutsvlak, omdat er in de paasvakantie geen vergaderingen zijn en 

het groepsweekend helaas niet kan doorgaan. Elke tak heeft wel een activiteit die het 

weekend vervangt, dus neem zeker een kijkje in de klopstok wanneer jij aan de beurt bent 

(de uren kunnen afwijken van de normale uren). 

Omdat dit jaar ook het ouderspel en het givercafé niet konden doorgaan, hebben de givers 
besloten om zaterdag 24 april een scoutsige wandeling te organiseren, die je samen met je 
gezin kan doen. Je kan je gratis inschrijven en dan kan je een vertrekuur kiezen. Van ons krijg 
je een kaart en instructies aan de start en op elke post langs de route zal er een leiding je 
ontvangen en instructies geven. Dit is de ideale gelegenheid voor: 

• een fijne namiddag 
• een prijs te winnen (als u de opdrachten tot een goed einde brengt!) 
• ons als leiding om de ouders wat beter te leren kennen en wederzijds 
• wat bij te leren over onze buurt 

Dus laten we samen hopen dat de zon schijnt en haal anders die paraplu’s maar boven, want 
scouts laten zich niet tegenhouden door een spatje :). 
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.   

 

En zoals steeds 

Een stevige linker (elleboog) 

De groepsleiding 

 

mailto:groepsleiding@de25.be
mailto:kapoenenwelpen@de25.be
mailto:jogivers@de25.be
mailto:givers@de25.be


Belangrijke data 
Datum 

 
Activiteit Tak/Verantwoordelijke(n) 

2-04-21 tot 4-04-21 
 

Groepsweekend (gaat niet 
door!) 

Alle takken 

24-04-21 
 

Givercafé/wandeling Givers 

09-05-21 
 

Ouderspel (gaat niet door) Iedereen 

Ergens in mei of 
juni, wordt nog 

aangekondigd 

 
Wafels  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 

 

         April 
 

Dag kapoenen en welpen 

 

We zijn aangekomen in de maand april. Deze maand is het vooral een super lange vakantie 

en jammer genoeg maar twee vergaderingen. Het zijn wel twee super leuke, speciale 

vergaderingen! Deze maand doen we alles dat we normaal niet doen.  

Nog even een kleine reminder: kinderen die in het vijfde en zesde leerjaar zitten, moeten 

vanaf nu ook een mondmasker dragen op de scouts.  

We zien jullie graag allemaal deze maand op de scouts! 

 

Veel liefs,  

de kapoenen- en welpenleiding  

 

Vrijdag 2 april - 18u tot 20u - kampvuur  

Deze week maken we een groot kampvuur in de tuin en om het nog specialer te maken, 

gaan we hier ook op koken. Jullie hoeven dus nog niet gegeten te hebben voordat jullie naar 

de scouts komen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Let op! Niet 

het normale 

uur 



Zondag 11 en 18 april - geen scouts 

Deze twee weken is het geen scouts, zodat jullie kunnen genieten van 

jullie welverdiende vakantie. Hopelijk kunnen jullie veel genieten van 

het mooie weer!  

 

Zaterdag 24 april – 13u tot 18u 

Vandaag mogen jullie mama, papa, broer, zus, tante, nonkel, … iedereen 

die in je bubbel zit meenemen naar de scouts. De givers organiseren een wandeltocht 

doorheen het Kiel en onderweg kunnen jullie allemaal spelletjes spelen. Deze vergadering is 

voor het hele gezin (kapoenen en welpen kunnen niet alleen deelnemen). Meer info kan je 

vinden in de brief! 

 

Kapoenenwet: 

‘T ZAL WEL ZIJN 

Welpenwet: 

WIJ ZIJN WELPEN 

DIE GRAAG HELPEN 

MET DE NATUUR ZIJN WIJ 1 

EN WE SPELEN MET IEDEREEN  

 

Als jullie niet kunnen komen of jullie zitten even in een quarantaine, dan mogen jullie ons 

altijd contacteren. Dit mag via sms, whatsapp of via mail kapoenenwelpen@de25.be. We 

hebben ook een whatsapp-groep, dus als je er graag in wil. Dan mag je even een smsje 

sturen en dan voegen we je toe! 
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GSM-NUMMERS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Klopstok Jogivers 
April 
Het is eindelijk april, de maand waarin we opnieuw warm en zonnig weer 

mogen verwachten. Door de (welverdiende) paasvakantie zijn er deze 

maand helaas niet zoveel vergaderingen. Op groepsweekend gaan zal er 

ook niet in zitten door de coronamaatregelen. Maar niet getreurd, we 

hebben wel een leuke vervangvergadering voorzien! Dus houd je uniform en 

je mondmasker al maar klaar, en wees er zeker bij 😊. Als je niet kan komen, laat het dan 

zeker aan ons weten! 

 

 

 

Zaterdag 3 april – 19u00 tot 21u00 

Deze vergadering gaan we het heel gezellig maken. Verwacht je 

aan een kampvuurtje, marshmallows en spelletjes. Kleed je dus 

warm aan en neem je beste humeur mee, want het gaat een leuke 

en cozy avond worden! 

 

 

Zondag 11 april – geen vergadering 

Dit weekend is er geen vergadering, dus slaap maar eens goed uit. Geniet maar 

goed van jullie vakantie, want die is vast en zeker verdiend!  

 

Zondag 18 april – geen vergadering 

Opnieuw geen vergadering! Geniet van het laatste weekendje rust 

voor je weer naar school moet en tel maar al af naar de volgende 

scoutsvergadering! 

 

Let op! Niet 

het normale 

uur 



Zaterdag 24 april – 13u00 tot 18u00 

Deze keer hebben de givers iets in elkaar gestoken. 

Aangezien het givercafé niet zoals normaal kan doorgaan, zal 

er een givercafé met een twist plaatsvinden. Er is een 

wandeling op het Kiel uitgestippeld langs leuke postjes met 

allerlei opdrachtjes en een hapje of een drankje. Deze kan je 

dan met je bubbel afleggen. Meer info zal volgen via mail en 

op Facebook. We zien jullie daar! 

 

 

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 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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GSM nummers 

 

 

 



Klopstok Givers:  

April 
 
 

Zondag 4/04 – 11u45 tot 14u15 – Minigolven  

Omdat we niet op weekend gaan en we jullie geen twee weken kunnen missen, doen we een 

vervangactiviteit, hoera! Niet zomaar een activiteit trouwens, het is namelijk tijd om de 

heupjes los te zwieren en de banen van de minigolf onveilig te maken! Oefen die 

zwiertechnieken maar, want je zult ze nodig hebben       Vergeet zeker jullie fiets niet! 

 

Zondag 11/04 en 18/04 – geen vergadering 

Geniet maar goed van jullie 2 weken vakantie en kijk al maar stiekem terug uit naar de 

volgende scoutsvergadering. 

Zondag 24/04 - 12u30 tot 18u30 - Givercafé met een twist 

Ook dit jaar is het weer tijd om ons givercafé te openen, alleen 

moet het deze keer met een twist! We organiseren een 

wandeldag met corona-proof caféstops ter plaatse. Er komt 

nog verdere informatie over hoe het in zijn werk zal gaan. De 

leden komen vandaag meehelpen om de dorst en honger van 

onze wandelaars te lessen. Patrouille één (Gans) komt naar 

het lokaal om 12u30 en blijft tot 16u, patrouille twee (Das) 

wordt vanaf 16u aan hun postje verwacht. Jullie (de leden) 

krijgen alle nodige informatie nog doorgestuurd via 

Whatsapp! Verder volgt er natuurlijk nog een facebook 

evenement en brief, om de ouders te informeren.   

 

 



 

 

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. 
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GSM nummers 

 

 

Franse Bulldog (Amélie) 0498299973 

 

 

 
Djigettai (Anke) 0472386500 

 
 

 

Giraf (Maxine) 0491228879 

 

 

 

 
 

 

 



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 

 


