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Voorwoord 

Beste leden, ouders en sympathisanten,  

 

In februari en maart zien we stilaan de eerste tekenen van de lente. De 
dagen worden opnieuw iets langer en als je heel goed zoekt, kan je 
misschien al eens een vers, groen blaadje tegenkomen! 

In februari hebben we een primeur voor jullie: een leidingswitch. We 
dachten: 

 
“Vandaag doen we eens lekker zot 

Alle namen in een pot 
 

Per tak trek ik drie, vier man 
Wat gek dat dat allemaal zomaar kan 

Je oude leiding terug, wat fijn 
Maar de nieuwe zal ook mega leuk zijn 

Bij deze sluit ik dit gedicht nu af 
Deze dag wordt niet te missen, echt gek maf!” 

 

 

Naast de leidingsswitch staat er nog heel veel ander leuks op het 
programma, dus zeker komen is de boodschap!  

We krijgen deze maanden ook soms versterking van de jins. Dat is de tak 
die na de givers komt. Het jin-jaar is een heel speciaal jaar want je zit dan in 
een groep met enkel mensen van jouw leeftijd (17-18 jarigen). De jins van 
onze groep zitten samen met de jins van een andere scoutsgroep uit de 
buurt, dit jaar is dat de Feniks (26-46). 

Als jin doe je tijdens het jaar veel leuke activiteiten maar ga je ook af en toe 
werken zodat je centjes hebt om je scoutscarrière (als lid althans) af te 
sleuten met een super leuk buitenlands kamp. Verder kan je in dat jaar ook 
al eens proeven van het leiding zijn, en dat is wat de jins in februari en maart 
bij ons komen doen. Ze hebben er super veel zin in maar het zijn nog geen 
ervaren leiding, dus braaf zijn he! 

Het worden dus weeral twee goed gevulde maanden en wij hebben er alvast 
super veel zin in!  

Groetjes en een stevige linker, 

De groepsleiding 



 

Belangrijke data 

Wanneer Activiteit Wie?  

 

19 februari 
 

 

Cinema 
 

Jogivers 

 

20 maart  

 

Brunch 

 

Kapoenen & Welpen 

 

1-3 april  

 

Groepsweekend 

 

Iedereen 

 

23 april  

 

Givercafé 

 

Givers 

 

18-19 juni  

 

Wafelverkoop 

 

Jogivers & Givers 

 

2 juli  

 

BBQ + afhaal wafels 

 

Iedereen 

 

20-31 juli  

 

Groepskamp 

 

Jogivers & Givers 

 

24-31 juli  

 

Groepskamp 

 

Kapoenen & Welpen 
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Het uniform 

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.  
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Kapoenen en welpen 

Februari 

 
 

De feestdagen zijn achter de rug, de goede voornemens hopelijk nog niet 
geschonden en de leiding staat te trappelen om er weer in te vliegen. Dat 
de kerstperiode voorbij is, wil niet zeggen dat de gezelligheid erop achteruit 
gaat, want ook in februari en maart staan er enkele knusse activiteiten op 
de planning. We blijven stoere kapoenen en welpen en spelen vaak buiten: 
aan ons lokaal, in het Kielpark en zelfs op een mysterieuze bestemming. 
Hopelijk vangen we zo ook de eerste lentezonnestraaltjes op! 

 

Zaterdag 5 februari - 18u00 tot 20u00 - 
Kampvuur 

Vandaag wordt misschien wel dé gezelligste 
vergadering van het jaar, we maken namelijk 
een kampvuur in de tuin. Als vrolijke 
vrienden gaan we aan boord bij Jan, Piet, 
Joris en Corneel en varen we naar Samsons 
hondenhok. Smeer je stembanden al maar, 
want zoals je merkt horen bij een kampvuur 
uiteraard kampvuurliedjes. Kun je niet 
wachten? Zoek dan alvast de liedjes in deze 
klopstok!  

 
 

Zondag 13 februari - 10u00 tot 12u30 - Valentijnsspel 

Loop jij altijd te dromen en loop je tegen de bomen? 
Liefdeskapiteinen en tele-romeo’s, vandaag spelen we 
een valentijnsspel. Een kaartspel, een steekspel, een 
kansspel of nog iets helemaal anders? Om dat te 
ontdekken zul je erbij moeten zijn! Eén ding is zeker, aan 
liefde geen gebrek deze vergadering. 

 



 

 

Zondag 20 februari - 10u00 tot 12u30 - Leger 

Kusjessoldaten, jullie liefdevolle kant hebben 
jullie vorige week al kunnen bovenhalen. Deze 
week starten we jullie militaire opleiding. Knal 
jij onze tegenstanders neer, of leer je misschien 
wel de hele groep je beste sluiptechnieken 
aan? In het leger draagt iedereen zijn steentje 
bij! 

 

 
 

 

Zondag 27 februari - 10u00 tot 12u30 - 
Leidingswitch 

Is het een vliegtuig? Is het een vogel? Nee, dat is 
het niet. Het is nieuwe leiding die je aan de hemel 
ziet! Vandaag is het leidingswitch. Dat wil zeggen 
dat voor één dag alle leiding van tak wisselt. 
Benieuwd wie jullie leiding zal zijn en welk spel ze 
voor jullie in petto hebben? Wij hopen vooral dat 
jullie na vandaag geen nieuwe favoriete leiding 
hebben! 
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Kapoenen en welpen 

Maart 
 
 
 
 

 

Zondag 6/3 - GEEN VERGADERING 

“Liedjes zingen, touwtjes springen, daar word ik zo 
moe van 

Brandhout hakken, koeken bakken, daar word ik 
zo moe van 

Vliegen vangen, was ophangen, daar word ik 
zo moe van 

Ik word van alles moe, toedeloedeloe…” 

 

 

Vandaag is het krokusvakantie en dus geen scouts. We hopen 
jullie na de vakantie allemaal goed uitgerust terug te zien! 

 
 

 

Vrijdag 11/3 - 18u00 tot 20u00 - 
Verrassingsactiviteit 

Ik ga niks verklappen, dat moet je toch 
snappen. Want als ik iets zeg, is de 
verrassing weg. Vooruit dan, omdat jullie 
kapoenen en welpen zo lief zijn zoals jullie 
zijn, zijn zal ik toch een tipje van de sluier 
lichten: het is binnen, het is rustig en het 
is enorm gezellig! 

 

 

 



 

 

Zondag 20/3 - 9u15 tot 13u00 - Welpenbrunch 

Als we 10 miljoen hadden bouwden we 
een geweldig kamp en deden we al ons 
geld op. Helaas, er staat nog geen 10 
miljoen op onze rekening, dus het is hoog 
tijd om wat geld in het laatje te brengen. 
Dat doen we met onze jaarlijkse brunch! 
De welpen verwachten we vandaag wat 
vroeger en blijven ook wat langer, zij zijn 
namelijk onze obers van dienst.  

Kapoenen, voor jullie is de speciale rol weggelegd om samen met jullie 
mama’s en papa’s, broers en zussen, oma’s en opa’s, vrienden, en iedereen 
die je kent te komen smullen. Welpen, ook jullie mogen uiteraard zo veel 
volk uitnodigen als jullie willen. Hoe meer gevulde maagjes, hoe meer 
centjes om er een spetterend groepskamp van te maken. Het 
inschrijfformulier voor de brunch volgt later, maar prik alvast de datum in 
jullie agenda. 

 
 

 

Zondag 27/3 - ??? - Uitstap 

Met de trein naar Oostende, tjoeke tjoeke 
tuut. Met de step naar de speeltuin, zoef 
zoef tuut. Of misschien zelfs met ons raket 
naar dromenland, knal knal tuut. Vandaag 
gaan we op uitstap, al is de bestemming 
voorlopig nog een verrassing. We hopen 
te kunnen deelnemen aan de kapoenen-
welpendag. Dit is een dag waarop alle 
kapoenen en welpen van Antwerpen 
welkom zijn, dé uitgelezen kans om 
nieuwe vrienden te maken dus.  

Helaas wachten wij als leiding nog op verdere informatie over dit 
evenement, zoals de locatie en de uren, en uiteraard of corona geen roet in 
het eten gooit. Maar niet getreurd, als het niet doorgaat, gaan we naar een 
andere coole locatie. We houden jullie sowieso op de hoogte via de 
WhatsApp-groep.  
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Kapoenenwet: 

DROMENLAND IN ZICHT 

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 
 

 

 

Ikki (Babs): 0471 21 39 10  

 

 

  

Sofie (Marala): 0477 75 11 91  

 

 

 

Pebbles (Tavi): 0472 61 33 90  

 

 

 

Jenthe (Baloe): 0471 21 27 89 

 

mailto:kapoenenwelpen@de25.be


 

Klopstok Jogivers 

Februari 
 

 

 

Het is weer tijd voor een nieuwe klopstok. Ook deze 
maanden worden weer superleuk, want we hebben 
weer veel gepland voor jullie! In februari is het ook 
weer tijd voor onze befaamde cinema avond! Haal 
je uniform maar uit je kast en je goede been uit bed, 
want het gaat komende maanden weer druk worden! 
De leiding heeft er alvast veel zin in.   

 

 

  

Zondag 06/02 - 10u00 tot 12u30 - WANDELTOCHT  

Haal jullie wandelschoenen nog maar eens uit de kast, 
want we gaan lekker wandelen vandaag! Natuurlijk gaan 
we niet alléén wandelen, maar wat er bijkomt blijft nog 
even een verrassing. Tot dan!   

 

 

 

Zondag 13/02 - 10u00 tot 12u30 – ESTAFETTE SPELLETJES  

Vandaag is het tijd om jullie conditie nog eens 
onder de loep te nemen. Zijn jullie wel snel 
genoeg om de andere teams te verslaan tijdens 
deze spannende wedstrijden? Zorg maar dat 
jullie al opgewarmd zijn voor jullie naar de 
scouts komen, want het is tijd om jullie energie 
los te laten!  
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Zaterdag 19/02 - 13u00 tot 23u00 - CINEMA AVOND  

Het is zo ver! Onze jogiver activiteit staat weer voor de 
deur! Hoe de cinema avond eruit zal zien, wordt nog 

gecommuniceerd. Nodig jullie vrienden, familie, 
kennissen enzovoort uit om een film te komen kijken, 

want het wordt gegarandeerd een leuke avond! Wij 
zijn er al helemaal klaar voor.   

De brief, mail en het evenement komen nog allemaal 
jullie richting uit! 

  

 

Zondag 27/02 - 10u00 tot 12u30 - LEIDINGSWISSEL  

Vandaag gaat het anders zijn dan andere vergaderingen. Jullie krijgen voor 
één dag andere leiding,  maar welke leiding jullie krijgen en wat jullie gaan 
doen, blijft nog even een verrassing.  Spannend!! 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Klopstok Jogivers 

Maart 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 06/03 - 10u00 tot 12u30 – SQUID GAME   

Wie van jullie heeft er genoeg wilskracht om als laatste 
over te blijven? Vandaag wordt het een spannende 
vergadering, want maar één van jullie kan winnen... En op 
welke manier. Zorg maar dat jullie er klaar voor zijn, want 
het zal niet makkelijk worden. Groet, de game masters.   

 

  

 

Zondag 13/03 - 10u00 tot 12u30 – DE SLIMSTE JOGIVER TER WERELD  

Het is nog eens tijd om jullie kennis op de 
proef te stellen. Weten jullie welke landen 
er in Afrika liggen? Wie onze vierde koning 
was? Wat de achternaam van Obama is? Ik 
zou alvast beginnen met leren, want het zal 
niet makkelijk worden. Er valt een grote titel 
te winnen natuurlijk! Wij hopen jullie tegen 
dan te zien! Groetjes, jullie quizmasters.   
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Zondag 20/03 - ??? - BATTLE OF THE JOGI’S  

Vandaag staat er ook weer wat leuks 
gepland. Deze vergadering strijden we 
tegen andere jogivers van 
andere scoutsen in de buurt. Een goed 
moment om nieuwe vrienden te maken 
dus! Of wie weet zelfs vijanden? Ook deze 
week is het scouts op verplaatsing, dus een 
fiets is een must! Als jullie niet met de fiets 
kunnen komen, laat het ons dan zeker 

weten, dan kunnen wij voor een oplossing zoeken! Toi toi toi!   

  

Zondag 27/03 - 10u00 tot 14u00 – KLOPJACHT  

Voor deze activiteit trekken we nog eens de stad 
in! Wat het allemaal exact inhoudt, zien jullie op 
de vergadering zelf wel. We kunnen wel al zeggen 
dat jullie vandaag maar best op jullie hoede 
blijven. Ook is het vandaag wat langer te 
doen dan anders, dus zorg zeker dat jullie eten en 
drinken meehebben voor tijdens de middag én 
een breng ook je fiets mee.  

Als jullie geen fiets hebben, laat het dan aan de leiding weten, dan kunnen 
wij voor een oplossing zoeken.  

  
 

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. 

 
GSM nummers 

 

 

Laura (Labrador): 0473 51 86 20 

 

 

 

 

Alix (Gazelle): 0472 40 59 11 

 

 

 

 

Anaïs (Jaguaroundi): 0468 17 54 16 

 

 

 

                 Kida: 0474 07 08 26 

 

 

 

mailto:kapoenenwelpen@de25.be
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Klopstok Givers 

Februari 

 
Nu de donkerste dagen voorbij zijn, is het misschien weer een tikkeltje 
gemakkelijker om op zondagochtend uit bed te geraken. Weer met volle 
goesting en mega veel leuke vergaderingen beginnen we aan deze maand! 
Laat zeker iets weten wanneer je niet kan komen 😊 

Muzikaal advies van de maand (geselecteerd door hoogst bevoegde 
mensen hiervoor): Etta James – Stormy Weather  

 

Zondag 06/02 – 10u tot 12u30 – sport en spel 

Haal je sportiviteit en competitiviteit maar al 
boven, want vandaag is het sport en spel! Trek 
dus maar jullie meest sportieve schoeisel aan. 
(Dus geen Crocs, hoewel als je daarop kan 
winnen dan echt wel extra respect punten).  

 

Zondag 13/02 – 10u tot 12u30 – slaapzakken quiz 

Eens zien wie de slimste giver is! Laat je zeker niet 
tegenhouden omdat je denkt dat quizzen niet je ding zijn, 
geblinddoekt Pickles, Ketchup en zoute chips kunnen 
onderscheiden, kan ook een vraag zijn. Maaarrr niet alleen 
dat, we zoeken de beste quizzer én degenen die het best 
om kan met zijn/haar slaapzak (we weten allemaal dat het 
soms een enorme struggle kan zijn om uit dat warme 
plekje te geraken). Deze keer, als er givers zijn die graag in 
pyjama (of onesie) komen, is dat helemaal toegestaan! 
Deze quiz wil je dus voor geen meter (of anderhalve meter 
😉 ) missen! 

Ps.: Dit is ook het perfecte moment om jullie te trainen voor de cinema van 
de jogi’s van volgende week (19/02) -> schrijf je zeker in 



 

 

Zondag 20/02 – 10u tot 12u30 - Kielvergadering 

Ach het Kiel, hoofdstad van de wereld, parel in Antwerpen en thuishaven van 
onze scouts. De culturen, het eten, de schattige boetiekjes.. een park!! wat 
wil je nog meer??  (behalve, obviously, een skatepark) 

 

Vandaag gaan we het eens hebben 
over wat jullie echt over onze buurt 
vinden, wat kan er beter, wat móét er 
beter, wat is voor jullie dé ideale stad, 
droom er maar op los want in onze 
fantasie kan alles! 

 

 

Zondag 27/02 – 10u tot 12u30 – De grote Leidingswitch 

Vandaag zullen jullie eens moeten overleven ZONDER jullie mega 
fantastische, wonderbaarlijke, geweldige, maar ook uitmuntende 
giverleiding, want andere leiding gaat jullie een super toffe vergdadering 
bezorgen! Wij gaan ons eens laten gelden bij de jongere takken 😊. 

Jullie mogen achteraf zelfs een mondelinge feedback geven. Disclaimer: 
jullie kunnen hen niet leuker vinden dan jullie favo giverleidsels 

 

 

 
 

 

Giverleiding 

Andere leiding 
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Klopstok Givers 

Maart 
 

Je zou denken dat maart geen speciale maand is, wel dat is hij toch wel! Wist 
je dat: 

✓ Deze maand ook wel lentemaand, buienmaand, guldenmaand, 
windmaand, dorremaand genoemd wordt? 

✓ Het de eerste maand van het jaar was volgens de oude Romeinse 
kalender? 

✓ 1 maart nationale complimentendag is? 

✓ 14 maart Pi-dag is? Maar dat vandaag ook Albert Einstein jarig was? 

✓ 20 maart wereld vrolijkheidsdag is? 

✓ Jullie leiding WEEER met super veel zin een mega toffe maand voor 
jullie voorzien heeft? 

✓ Er weer muzikaal advies van de maand is? Namelijk: Dog days are over 
– Florence and The Machine  

✓ Je deze maand surprise, surprise best iets laat weten als je niet komt? 
En dat deze maand dit gemeenschappelijk heeft met alle andere 
maanden? (nee echhttt?!?) 

Zo nu zijn jullie weer een stukje wijzer geworden over de maand maart en 
kunnen we er helemaal aan beginnen 😉.  

 

 

Zondag 06/03 – krokusvakantie 

Vandaag kan je wat ontspannen, misschien een 
filmpje kijken, een uitstap maken, 
gezelschapspelletjes spelen… want het is 
vakantie!! We zien jullie met heel veel plezier 
volgende week terug! 

 



 

Vrijdag 11/03 – 19u tot 22u30 – filmavond  

Lekker samen een filmpje kijken, ideaal! Als jullie 
suggesties hebben, mogen jullie deze zeker 
doorsturen. 

Disclaimer: horrorfilm-suggesties worden niet 
geaccepteerd, anders gaat de leiding niet kunnen 
slapen ‘s nachts.  

 

 

 Zondag 20/03 – 8u tot 17u30 - wintertocht 

Vandaag zetten we onze jaarlijkse traditie van de wintertocht weer op 
poten! Trek je wandelschoenen en warme kledij dus maar aan. Vergeet geen 
rugzak met lunchpakket, drankje en koekje/fruitje mee te nemen. Jullie 
kunnen zelfs een overheerlijk lunchpakket van de kapoenen en welpen 
bestellen! We vertrekken met de trein, wees dus op tijd want de trein wacht 
niet. Onze treinrit duurt ook wel even, dus neem zeker iets mee om je bezig 
te houden (gezelschapspelletjes, woordpuzzels…). 

 

Nog eens in ‘t kort: 

Meenemen: 

Lunchpakket (bestel een lekkere van de 
kap/welp), drankje en koekje/fruitje 

Wandelschoenen, warme kledij en regenjas 

Iets om je bezig te houden op de trein 

Op tijd zijn! 

Laat zeker op voorhand weten of je komt of niet! 
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Zaterdag 26/03 – 9u30 tot 12u00 - escaperoom 

Jullie zijn in een andere, apocalyptische dimensie beland, je weet niet hoe te 
ontsnappen. Vandaag is het aan jullie om te tonen dat jullie hier toch uit 
kunnen geraken. Het belooft dus een mega spannende dag te worden die 
je niet wil missen! 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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): 0498 29 99 73 

 

 

     

 

      Grijs Bokje (Sam): 0492 82 30 65 

 

 

 

 

Jakhals (Ines ): 0471 89 58 97 

 

 

 

 

 

mailto:givers@de25.be
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Contact 

GSM nummers: 

Aanspreking Naam GSM-nummer 

Ikki Babs 0471 21 39 10 

Tavi Pebbles 0472 61 33 90 

Marala Sofie 0477 75 11 91 

Baloe Jenthe 0471 21 27 89 

Labrador Laura 0473 51 86 20 

Gazelle Alix 0472 40 59 11 

Jaguaroundi Anaïs 0468 17 54 16 

Kida Kida 0474 07 08 26 

Franse Bulldog Amélie 0498 29 99 73 

Grijs Bokje Sam 0492 82 30 65 

Jakhals Ines 0471 89 58 97 

 

e-mail: 

Kapoenenwelpen@de25.be 

jogivers@de25.be 

givers@de25.be 

groepsleiding@de25.be 

 

Sociale media: 

Website: https://www.de25.be/ 

Facebook: 
https://www.facebook.com/Scouts-25-Sint-Joris-1623452981229774/ 

Instagram: 
https://www.instagram.com/de25_sintjoris/ 

mailto:Kapoenenwelpen@de25.be
mailto:Kapoenenwelpen@de25.be
mailto:jogivers@de25.be
mailto:jogivers@de25.be
mailto:givers@de25.be
mailto:groepsleiding@de25.be
https://www.de25.be/
https://www.facebook.com/Scouts-25-Sint-Joris-1623452981229774/
https://www.instagram.com/de25_sintjoris/
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Recept van de Maand: Mini cinnamon rolls 

Nog een beetje last van winter blues en opzoek naar iets warm om de koude 
mee te verdrijven? Dan zijn deze easy peasy Cinnamon rolls precies wat je 
nodig hebt. Snel gebakken en om je vingers bij af te likken, smullen maar!!  

 
“Crowd pleaser die klaar is in tien minuten en de keuken doet ruiken als een artisanale 
bakkerij.”  

 

Ingrediënten: 
Bladerdeeg (preferentieel donkerbruine), suiker, Kaneel, Boter  

Bereiding:  

Verwarm de oven voor op 180°C.  

Smelt voor één vel bladerdeeg twee lepels boter in een kommetje (in de voorverwarmende 
oven, in de microgolf of op het vuur.  

Rol de bladerdeeg uit. Als je bladerdeeg een cirkel is, volg dan de instructies in de figuur om 
er een rechthoek van te maken. De afgesneden cirkelsegmenten moet je een beetje 
uitrekken aan de hoekjes en goed aanduwen met je vingers.  

Roer door de gesmolten boter een opgehoopte soeplepel suiker, een goede snuif zout en 
ongeveer een halve theelepel kaneel (maar maak er geen lepel voor vuil, doe het gewoon 
op het gevoel please).  

Smeer het mengsel uit over de bladerdeeg en rol hem op langs de langste zijde. Zo krijg je 
een korte, dikkere rol. Snij nu schijfjes van ongeveer een duim dik.  

Leg deze plat op een ovenplaat en doe ze in de oven. Laat een kleine tien minuten bakken, 
of totdat ze goudbruin zijn. 

(Bron: Vermeiren, S. (2021). Receptenboekje: Gastronomie op kot [E-book].) 

 

 

 

 

 

 

 

Serveersu
ggestie: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot Zondag!! 

  
 


